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Abstract 

 

Public service in a new media reality 

In 2014, the Danish government along with the supporting parties formed the public 

service committee. The objective of the committee was to investigate how the 

introduction of new media has changed the circumstances surrounding public service 

broadcasting in television and radio, and how this has and should affect the political 

decisions in the future.  

 

Utilizing the discourse-theoretical knowledge inspired by Ernesto Laclau and Chantal 

Mouffe in the analysis this thesis seeks to analyze how the term public service in a 

new media reality, through the communication in and around the public service 

committee succeeded in a hegemonization of possible future developments for public 

service. 

 

Through analyses of articulation, it will analyze how the term public service and a 

new media reality, when combined, has resulted in a hegemonic strategy at the 

expense of some key identification marks of the original concept of public service.  

The questioning of the traditional definition of the public service concept entailed a 

dislocated situation, where the term public service was emptied of meaning, as it was 

put together within a new media reality. With the committee’s efforts to sediment 

public service in new media, it came up with different possible outcomes for what that 

future might look like, and what the strategies might look like. 

 

It was concluded that the strategic potential of the public service committee as a tool 

for management could succeed in part in legitimizing new developments and 

regulations in the field of public service media. 
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1 Indledning 

I Kulturministeriets årlige rapport om danskernes mediebrug, Mediernes Udvikling 

(2015), påtales det, at medierne, brugen af medierne samt mediebranchen generelt, er 

under forandring i øjeblikket. Blandt disse hovedsageligt teknologiske forandringer, 

ses også nogle markante aldersmæssige forskelle i mediebrugen. Den samme rapport 

fra 2014 slår fast, at medierne udgør en vigtig del af vores samfund og demokrati. 

Medierne udgør et bindeled mellem samfundets institutioner og mellem borgere og 

samfundet:  

”Medierne er en vigtig kilde til viden og læring og en ressource, der er med til 

at sætte rammerne for danskernes tilværelse og er en væsentlig platform for 

den dialog, der udvikler og flytter samfundet” (Kulturstyrelsen, 2015, s. 6). 

I de seneste år har man kunne se, hvordan både private og offentlige medier forsøger 

at tilpasse sig den teknologiske udvikling. Her er tale om, at de traditionelle medier; 

dagspressen, tv og radio har flyttet deres indhold med over på digitale platforme, i 

takt med at disse har vundet indpas i mediebrugernes vaner. Denne teknologiske og 

digitale udvikling har medført en række forandringer både i forhold til brugernes 

medievaner såvel som til mediekategorierne.  

Sidstnævnte ses eksempelvis i, hvordan Danmarks Radio har differentieret deres 

indhold på forskellige kanaler, både i forhold til tv, men også for radio og internet 

(dr.dk).  

Rapporten undersøger, hvori den centrale del af mediernes legitimitet består i, og 

hvad det medierelaterede forbrug udgør: 

”Det er via medierne i alle deres former, at man kan høre, lære, sætte sig ind 

i, holde sig orienteret og opdateret om det omgivende samfund – også det 

internationale. (…)” (Kulturstyrelsen, 2015, s. 6). 

Rapporten Mediernes Udvikling søger også at få øje for internettets rolle og 

indflydelse på danskernes mediebrug og ser indflydelsen fra internettet bidrage til en 

fragmentering og segmentering af medietilbuddet, dog med det forbehold, at:  

”(…) når man så konkrete tal fra blandt andet de brancheanerkendte målinger 

af mediebrugen og fra Danmarks Statistik kunne man se, at der selvfølgelig 

sker en udvikling og en ændring i mediebrugen, men også at udviklingen ikke 

på alle områder går lige hurtigt” (Kulturstyrelsen, 2015, s. 15). 



 6 

I dette tilfælde ser kulturstyrelsen med deres rapport, at det er i forskellige 

aldersgrupper, men også i forhold til køn, forskellige uddannelsesgrupper og 

geografisk placering, der har betydning for hvor hurtigt mediebrugen ændrer sig og 

udvikler sig. Dette forbehold er betydeligt, da det går igen i public service-udvalgets 

kommunikation. 

Et tema, der ofte dukker op i den offentlige debat, når det kommer til public service, 

er overvejelser om økonomi og nytte, i forhold til hvad borgere får i forbindelse med 

deres betaling af licens. Udover et økonomisk aspekt i public service med licens og 

skattekroner, handler debatten også ofte om, hvorvidt selve public service-indholdet, 

som bliver produceret, repræsenterer forskellige befolkningsgrupper – om indholdet 

repræsenterer deres værdier og verdenssyn. Spørgsmålet om repræsentation peger til 

dannelsesidealet i public service, som blandt andet italesættes i medieaftalen, som det 

mediepolitiske grundlag for fordelingen af licensindtægter, og som udgør 

udgangspunktet for indgåelsen af public service-kontrakterne mellem 

Kulturministeriet og DR og TV2-regionerne1 

Formålet med public service, som det står beskrevet i den nuværende medieaftale, er 

formuleret ud fra et publicistisk, demokratisk ideal, om at kunne samle, oplyse og 

danne befolkningen. En udfordring for dette formål kan ligge i naturen af den 

teknologiske side af medieudviklingen, hvor mediebrugen er blevet yderligere 

individualiseret: 

“Borgerne får en stor del af deres oplysninger og kulturelle samt kunstneriske 

oplevelser i dagligdagen gennem medierne. Det er også i medierne, at en 

væsentlig del af den demokratiske debat foregår, og dermed bidrager til den 

demokratiske dannelse. Det er derfor afgørende, at medierne har tilbud med 

betydning og værdi for befolkningen” (Kulturministeriet, Mediepolitisk aftale 

for 2015-2018, 2014, s. 1). 

                                                
1 http://www.altinget.dk/kultur/artikel/hvad-gaar-medieaftalen-egentlig-ud-paa 
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Det er i spørgsmålet om dannelse, at public service’s formål bliver problematisk, da 

dannelse handler om værdier. Public service som værende en funktion, der guider 

værdier og principper i samfundet, er, hvad der er på spil i public service-udvalget, i 

forhold til om public service skal og kan have en central funktion, når det kommer til 

indflydelse på moralsk og ideologisk vis at kunne påvirke det sociale liv. 

 

1.1 Problemfelt 

I 2014 nedsatte daværende kulturminister Marianne Jelved public service-udvalget 

som del af medieaftalen. Public service-udvalgets opgave varede frem til starten af 

20172. Formålet for udvalget var at diskutere og undersøge begrebet public service 

med henblik på at afklare, hvilke udfordringer og muligheder medieudviklingen 

medfører for public service og i forlængelse heraf for de politiske beslutninger om 

fremtidens public service.  

Udvalgets deltagere repræsenterer både de offentligt støttede public service-

virksomheder og private medievirksomheder, såvel som øvrige medieorganisationer, 

virksomheder og personer, som på den ene eller anden led har krydsflade med public 

service-medierne. Formålet med public service-udvalget blev beskrevet i 

kommissorium for udvalg om public service i fremtidens medieverden på følgende 

måde: 

”Kulturministeren nedsætter et sagkyndigt udvalg, som skal udarbejde et 

grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i 

medievirkeligheden de kommende år. (…) Fragmenteringen, 

internationaliseringen og den hastige teknologiske udvikling betyder markante 

ændringer i medieverdenen i disse år. (…) Udviklingen afføder et stigende 

fokus på, at danske medier – såvel ikke-kommercielle og kommercielle – på tv, 

radio og net kan levere dansk kvalitetsindhold, der tager udgangspunkt i 

danske forhold, og at danske medier i fremtiden indgår i danskernes 

mediebrug.” (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014). 

Der bliver således artikuleret, at der iagttages en teknologisk udvikling, som har 

medført og fortsat kommer til at medføre nogle forandringer i mediebilledet, hvilket 

                                                
2 Public service-udvalget afsluttede sit arbejde i november 2016, 
http://mediawatch.dk/Medienyt/article8100831.ece 
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er motivationen for, at public service-udvalget skal fremsætte overvejelser om 

grundlaget for public service og med dette public service-mediernes rolle fremover.  

 

Udfordringen for public service i den nye medievirkelighed, som det beskrives i 

public service-udvalgets høringsforslag, er, hvorvidt en digital medievirkelighed 

underminerer det rum, public service indtager og udfylder, og som public service-

aftalen arbejder ud fra som en selvfølgelighed, og om det således skal tænkes og 

formes på en anden måde, end det hidtil har været tilfældet.  

”Udvalget skal desuden overveje hvilke rammebetingelser, der bør være for 

public service i det nye medielandskab, så de danske public service-medier 

kan nå et bredt udsnit af danskerne (…)” (Kulturministeriet, Kommissorium, 

2014) 

Public service-udvalget skal således undersøge, hvilke muligheder og udfordringer, 

som de ser en ny medievirkelighed byde ind med, betyder for public service. Hvilken 

betydning disse muligheder og udfordringer, som følger den teknologiske udvikling, 

har for rammebetingelserne for public service, som de fremstår. I en tid hvor kravet til 

public service er at være funktionel i sin måde at skabe oplysning, samling og 

dannelse og unikke oplevelser. Samtidig skal public service ikke være 

overdeterminerende i forbindelse med, hvordan denne oplysning og dannelse finder 

sted for borgeren. Med public service-udvalgets diskussion om rammebetingelserne 

for public service, er det interessant at se på, hvilke repræsentationer, som public 

service antager i udvalgets løsningsforslag, når frem til. I disse de forskellige 

interessenters forståelser, og med dem de muligheder og udfordringer der opstår, når 

public service indføres i forestillingerne om, hvordan det ser ud i en ny 

medievirkelighed. 

Mit projekt bliver at se på public service-udvalgets kommunikation, for at se hvilken 

mening det tilskriver public service i en ny medievirkelighed. Mit udgangspunkt for at 

foretage denne undersøgelse, er med public service-udvalgets rapport ”Public service 

de næste 10 år” (Public service-udvalget, 2016), samt udvalgets temamøde om 

”Rationalet for public service i det 21. århundrede - Forandringer af rammevilkår og 

udviklingstendenser inden for medieområdet”, for igennem disse at kunne kortlægge 

og undersøge, hvordan public service-begrebet træder frem i udvalgets arbejde med 

de forskellige strategier, som udvalget fremsætter i deres rapport. 
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Formålet med at se på behandlingen af public service-begrebet, er at kunne kortlægge, 

hvordan de demokratiske værdier i public service-begrebet ser ud i udvalgets 

overvejelser om public service i en ny medievirkelighed.  

I forbindelse med specialet undersøger jeg ud fra public service-udvalgets afsluttende 

rapport ”Public service de næste 10 år” (Public service-udvalget, 2016), hvordan 

deres repræsentationer af public service i en ny medievirkelighed kommer til syne. I 

kapitlet analysestrategi- og metode kommer jeg til at kortlægge public service-

udvalget, og hvad dette indeholder angående nedsættelsen af udvalget, de forskellige 

temamøder, samt den afsluttende rapport. Hvordan og hvornår disse bliver bragt i spil, 

kommer jeg til at udfolde i det næste kapitel. 

 

Det er vigtigt at foretage en sådan undersøgelse, fordi vi lever i en tid, hvor det ikke 

blot er mediekategorierne, der er i opløsning. Medievirkeligheden berører ikke kun 

medierne, men bliver mere og mere integreret i virkeligheden af, hvordan vi lever 

vores liv. Demokratiske valg rundt omkring i verden de seneste år har haft 

overraskende og ikke mindst uventede udfald. Det er derfor nærliggende at se på, 

hvordan vi opfatter selvfølgelighederne i vores samfund. Hvordan vi taler om, hvilke 

værdier public service repræsenterer, og hvordan muligheden er for at etablere en 

fælles offentlighed, når så meget af vores information og viden kommer fra nye 

medier. Det er relevant at undersøge, hvordan der bliver talt om sammenhængskraft 

for demokratiet, og den dannelse public service som koncept tilbyder.  

Ved at undersøge, hvordan der tales om public service, en funktion som bliver set 

som en selvfølgelighed i vores samfund, er mit mål med dette speciale at se på, 

hvordan udvalgets overvejelser om muligheder og udfordringer forholder sig til 

begrundelsen for public service, når det bliver set i et moderne mediebillede. 

Formålet er at belyse de scenarier for fremtidens public service, som public service-

udvalget fremsætter, og hvilke strategier det er, som disse tilbyder. 

 

I et interview om demokrati og lidenskab har Chantal Mouffe udtalt, at det er 

problematisk, når identitet og fællesskabsfølelse ikke længere er noget, man finder i 

politik:  

”Før kunne folk føle sig som en del af noget – af et politisk fællesskab. Det 

kan de ikke længere. De har stadig brug for at være en del af noget (…)” 

(Laclau & Mouffe, 2002, s. 252).  
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Selvom Chantal Mouffe taler om en politisk identitet, og dette speciale interesserer 

sig for en kulturpolitisk identitet, som public service repræsenterer, er det stadig et 

interessant fokus, som er relevant for min undersøgelse. Hvis vores måde at bruge 

medier på er individualiseret og fragmenteret, hvis vi vil have tingene på vores egen 

måde og i vores egen tid og tempo, hvordan passer det så sammen med bestemmelsen 

af public service, som en sammenhængskraft som det fremgår i tv- og fjernsynsloven?  

I øjeblikket risikerer vi at finde os selv i nogle bias-bekræftende fællesskaber, hvorfor 

politiske beslutninger, som i disse fællesskaber virker umulige, bliver mulige og 

endda til virkelighed.  

Der er en ansvarlighed i demokratiske instanser, og det er værd at overveje, hvorledes 

public service i en fragmenteret medievirkelighed kan rumme og indeholde en sådan 

ansvarlighed. Det kan blive en udfordring for demokratiet, hvis og når en 

fragmenteret virkelighed ikke repræsenterer en multifacetteret, forskelligartet 

virkelighed, men snarere det modsatte. En indsnævret virkelighed, hvor muligheden 

for at lukke ”det andet” ude ikke alene opstår, men bliver hyldet.  
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1.2 Problemformulering 

I det følgende kapitel for analysestrategi og -metode vil jeg redegøre for, hvordan jeg 

konstruerer specialets blik på: 

1. Hvilken diskurs kan iagttages i public service-udvalgets arbejde med 

begrebet public service, når begrebet kædes sammen med en ny 

medievirkelighed, som udgør temaet for udvalgets rapport? 

 

2. Hvilken strategi ligger der i public service-udvalgets iagttagelse af public 

service i en ny medievirkelighed?  

 

Disse arbejdsspørgsmål skal hjælpe mig med at besvare specialets 

problemformulering, som er: 

 

Hvordan problematiserer en ny medievirkelighed det demokratiske grundlag i public 

service-ærindet i forbindelse med public service-udvalget? 

 

Problemformuleringen bliver besvaret med en todelt kvalitativ analyse; først en 

diskursteoretisk analyse af artikulationen af de centrale begreber, public service og ny 

medievirkelighed, for dernæst i anden del at kunne analysere de strategiske 

perspektiver i den italesættelse, og med dem samtidig åbne for en diskussion af de 

demokratiske perspektiver i diskursen om public service i en ny medievirkelighed.  

Specialets blik er diskursanalytisk og søger dermed at identificere diskurserne på 

begrebet public service. Specialet er en konstruktion af viden, og konklusionerne er, 

ligesom undersøgelsens genstand, del af en diskurs.  

 

For at besvare problemformuleringen, vil jeg bruge Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffes diskursteori. De anskuer diskurs som et system for frembringelse af en særlig 

måde at tale om og forstå verden på, inden for en social ramme. For dem handler det 

om erkendelsen, at politik også er kampen om, hvordan man forstår verden, og om 

hvilken dagsorden der sættes for nutiden såvel som for fremtiden (Laclau & Mouffe, 

2002, s. 251).  

Mit ønske er at analysere meningsproduktionen i public service-udvalgets arbejde, 

som gennem empirien bliver gjort til genstand for min undersøgelse. Undersøgelsen 
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er samfundsmæssigt interessant, idet undersøgelsen af, hvilke italesættelser, der gøres 

om public service i en ny medievirkelighed, opfordrer til refleksion over det 

strategiske potentiale, der også ligger i public service som styringsredskab. 

Hvis public service er et demokratisk element, er behandlingen af dette spændende i 

en tid, hvor demokratiet er under pres fra flere forskellige sider. 
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1.3 Læsevejledning  

Problemformuleringen vil blive besvaret i de følgende kapitler: 

 

Kapitel 2 er en præsentation af specialets analysestrategi. Jeg introducerer det 

videnskabsteoretiske grundlag, som specialet skriver sig ind i. Yderligere uddyber jeg 

det analytiske blik for specialet, som udgøres af begreber fra Ernesto Laclau og 

Chantal Mouffes diskursteori, samt hvordan disse udgør metoden for analysen. Disse 

begreber bliver i kapitlet italesat og operationaliseret for de respektive dele af 

analysen. 

 

Kapitel 3 indeholder specialets analyse. Første analysedel undersøger, hvordan public 

service-udvalget i deres arbejde for at italesætte, hvordan public service ser ud i 

fremtiden, konstruerer en forståelse af public service i en ny medievirkelighed, i form 

af en række fremtidsscenarier, som de fremsætter i deres rapport.  

Dermed bruges analysedel 1 til at se, hvilken diskurs public service-udvalget 

fremsætter om public service i en ny medievirkelighed. 

I analysens del 2 undersøger jeg, hvordan scenarierne, som public service-udvalget 

fremsætter i deres rapport, bliver udtryk for strategier, som ser verden og fremtiden 

for public service i den ny medievirkelighed. Public service-udvalgets overvejelser 

om fremtidsscenarierne og den række af tværgående hensyn, de finder frem, bliver 

undersøgt for blinde pletter. 

 

Kapitel 4 udgør specialets konklusion samt perspektivering. Jeg samler op på 

analysedelene og forholder mig til specialets analytiske set-up, samt det udsagn som 

specialet tilbyder.  
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2 Analysestrategi  

Jeg vil i dette kapitel redegøre for specialets analysestrategiske overvejelser, herunder 

teori, samt de metodiske valg, der er truffet for at kunne besvare specialets 

problemformulering. Overvejelserne om sammenhængen mellem teori, metode og 

empiri udgør specialets analysestrategi - et begreb, der betyder at være bevidst om 

den praksis, der gør analysegenstanden iagttagelig (Esmark, 2005, s. 7).  

Det er med analysestrategien, at jeg sætter rammen for, hvilke spørgsmål jeg kan 

besvare med specialet, og hvordan jeg kan besvare dem. I analysestrategien vil jeg 

redegøre for, hvordan jeg med mit valg af teori, metode og empiri konstruerer og 

operationaliserer det blik, der gør diskursen om public service i forbindelse med 

public service-udvalget til genstand for mine analyser. Således udgør genstanden for 

dette speciale diskursen om public service i en ny medievirkelighed. 

Kapitlet begynder med en præsentation af den videnskabsteoretiske tradition, som 

specialet skriver sig ind i, og bliver efterfulgt af en redegørelse for den 

diskursteoretiske tilgang med Laclau og Mouffe, deres begreber, samt hvorfor deres 

tilgang er blevet valgt. Specialets empiri bliver konstrueret omkring 

Kulturministeriets public service-udvalg, som danner centrum for analysen. 

Baggrunden for dette vil også blive præsenteret i dette kapitel.  

 

2.1 Videnskabsteori 

Den videnskabsteoretiske tradition, som udgør det analytiske perspektiv for dette 

speciale, er poststrukturalismen. I den forstand læner jeg mig op ad Marianne 

Jørgensen og Louise Phillips’ forståelse af poststrukturalismen som en del af 

socialkonstruktionismen (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 15).  

I poststrukturalismen bliver teori, metode og operationalisering forenet og danner en 

analysestrategi i forhold til ét eller flere iagttagelsespunkter. En analysestrategi kan 

overordnet forstås som en konditionering af iagttagelse. 

”For så vidt man kan tale om teori i analysestrategiske termer på et 

poststrukturalistisk grundlag, er teori et program for, hvordan man vil 

iagttage, hvordan man vil konstruere sin genstand som genstand, og for, 

hvordan man selv vil komme til syne som iagttager inden for rammerne af et 

iagttagelsesbærende begreb. (…) Poststrukturalismen opererer ikke med klart 
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adskilte teoretiske, metodologiske og metodiske niveauer, men genererer en 

unik analysestrategi i forhold til det eller de iagttagelsesbærende begreber” 

(Esmark, 2005, s. 10). 

Således bliver det mit valg af teori og metode, som betinger og bestemmer, hvad jeg 

kan få øje på i analysen. Valget sætter rammen for mit iagttagelsespunkt. En 

poststrukturalistisk analysestrategi betyder, at jeg ikke kommer til at finde ét sandt 

svar. Snarere betyder det, at de svar, jeg finder, kommer til at være afhængige af dette 

iagttagelsespunkt, der bestemmer, hvad jeg kan iagttage. 

Begrebet iagttagelsespunkt er en måde at systematisere, hvem der ser hvad, hvordan 

og hvorfra. Ifølge Andersen (1999) har poststrukturalismen en tom ontologi og 

benytter i stedet en epistemologisk tilgang til at iagttage, hvordan det sociale er 

konstrueret gennem individer, organisationer og systemer, som iagttager deres 

omgivelser fra forskellige perspektiver og får verden til at dukke op på bestemte 

måder (Andersen, 1999, s. 14). Når poststrukturalismen ifølge Andersen har en tom 

ontologi, betyder det, at man epistemologisk ikke kan argumentere for én sandhed. 

Den sociale virkelighed er altid kontingent af iagttagelserne, som ser virkeligheden. 	

Med iagttagelsespunktet værende ramme for hvad jeg kan se, er det indenfor denne, 

jeg finder den genstand, der observeres og analyseres. Samtidig sker det med den 

bevidsthed, at valget af iagttagelsespunkt blot udgør én mulig måde at forstå og 

beskrive en virkelighed på blandt flere mulige.  

 

Når jeg i dette speciale ønsker at undersøge diskursen om public service i en ny 

medievirkelighed, som den iagttages og italesættes af public service-udvalget, er det 

kommunikationen, som er i fokus. Valget af iagttagelsespunktet er en måde at sætte 

rammen om én virkelighed med public service-udvalgets kommunikation i fokus. I 

forbindelse med public service-udvalgets kommunikation og italesættelse af public 

service i en ny medievirkelighed, kommer der noget socialt signifikant til syne for 

begge begreber, som jeg, med udgangspunkt i en poststrukturalistisk tanke, kan få 

blik for. For Laclau og Mouffe tager deres diskursteori udgangspunkt i en 

poststrukturalistisk pointe, at diskurs konstruerer den sociale verden i betydning. 

Anders Esmark formulerer det således:  

”Poststrukturalismen er vores navn for den praksis, der består i at skabe det 

videnskabelige blik, så det sociales emergens bliver iagttagelig” (Esmark, 

2005, s. 7).  
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Når jeg i specialet sætter mig for at undersøge italesættelser af public service i 

forbindelse med en ny medievirkelighed, ligger der forud for dette et 

analysestrategisk valg; i poststrukturalismen forstås sproget som en aktivitet, der 

skaber mening, og har derfor en aktiv, konstituerende rolle i erkendelsesprocesser. 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori tager udgangspunkt i, at diskurser 

konstruerer forståelserne af den sociale verden, og at en betydning aldrig kan låses 

fast på grund af sprogets ustabilitet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 15). 

I den forstand adskiller virkelighed og erkendelse sig ikke fra hinanden, og denne 

forståelse gør det ikke muligt at erkende en virkelighed, som går forud for den 

menneskelige begrebsverden. Den menneskelige begrebsverden er funderet i 

sproglige kategorier og begreber. Vi opnår forståelse af verden gennem de sproglige, 

sociale praksisser, men finder aldrig en fuldstændig fastlagt mening, som ligger 

udover disse (Esmark, 2005, s. 24).   

Til at belyse og analysere de sproglige, sociale praksisser i italesættelserne af public 

service i en ny medievirkelighed, vil jeg gøre brug af begreber fra Laclau og Mouffes 

diskursteori, som bliver gennemgået i næste afsnit. 

 

Overvejelser om valg og fravalg 

Inden jeg vil præsentere min forståelse af Laclau og Mouffes dsikursteori, og går 

videre med gennemgangen af Laclau og Mouffes diskursteoretiske begreber, vil jeg 

 nævne nogle af de analysestrategiske overvejelser, jeg har gjort mig forud for at 

vælge at foretage analyserne med Laclau og Mouffes teori- og begrebsapparat. Laclau 

og Mouffes diskursteoris fokus på sproget og det sproglige forhold til en konstruktion 

af en virkelighed har virket frugtbart i forhold til det empiriske materiale, jeg har til 

rådighed med materialet i forbindelse med public service-udvalget.  

Da mit ønske er at fremsætte og diskutere de strategier, public service-udvalget 

fremsætter i forbindelse med deres overvejelser om public service i en ny 

medievirkelighed, giver det mening at bruge Laclau og Mouffe til at analysere de 

mønstre, som den diskurs som public service-udvalget skaber, udgør. En anden 

retning, jeg kunne have valgt, var at lave en opkomstanalyse med Foucaults 

genealogi, med den ville jeg have kunnet opnå en anden historicitet i analyserne ved 

at gå længere tilbage i tid, og undersøge hvornår og hvordan public service første 

gang blev italesat som noget socialt signifikant (Andersen, 1999, s. 177). Foucaults 
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interesse i at analysere historien, og undersøge de steder, hvor forskellige ordner 

(dispositiver) krydser over og mødes, kan hans analytiske tilgang bruges til at 

analysere dette samspil mellem de forskelige ordner og dermed fremsætte en historie, 

der beskriver den sociale verden som en udveksling imellem disse ordner (Esmark, 

2005, s. 156). En sådan analyse ville have betydet et mere gennemgående historisk 

perspektiv for undersøgelsen af public service. Laclau og Mouffes diskursanalyse kan 

levere begreber af politisk betydning, som muliggør en undersøgelse af, hvordan der 

er en kamp om, at tomme betegnere bliver fikseret over det, som de betegner. En 

diskursanalyse analyserer de magtstrukturer, som logikkerne udspiller sig i 

(Andersen, 1999, s. 99-102). Det har derfor virket meningsfuldt at bruge Laclau og 

Mouffes diskursteori til at undersøge kampen om de politiske spørgsmål, som finder 

sted her og nu i forbindelse med public service-udvalget.   

 

2.2 Laclau og Mouffes diskursbegreb 

Laclau og Mouffes diskursteori har sit ophav i en strukturalistisk og 

poststrukturalistisk sprogfilosofi, hvor adgangen til virkeligheden opnås gennem 

sproget. Sproget er det, som skaber repræsentationer af virkeligheden, men sproget og 

virkeligheden er ikke udelukkende disse repræsentationer.  

Repræsentationerne er med til at skabe virkeligheden, og sproget medvirker til at give 

betydning til den fysiske verden. Denne virkelighed opnås gennem diskurs (Jørgensen 

& Phillips, 1999, s. 17). For Laclau og Mouffe er diskurs – forestillingen om en 

virkelighed – et kompleks af elementer, hvori det er forbindelserne mellem 

elementerne, som spiller den konstituerende rolle:  

”There is no beyond the play of differences, no ground which would a priori 

privilege some elements of the whole over the others. Whatever centrality an 

element acquires, it has to be explained by the play of differences as such” 

(Laclau, 2005). 

Om en diskurs vil lykkes med at fremstå samlet hænger i høj grad sammen med, 

hvorvidt hvert tegn bliver bestemt som moment gennem forholdet til andre momenter. 

Diskursen udelukker andre mulige betydninger i forsøget på at fuldbyrde sig selv, og 

skaber i processen en reduktion af muligheder (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 37). 

Dermed konstituerer det diskursive felt diskursen, da diskursen eksisterer i kraft af alt 

det, den ikke er. Diskursteorien er en metode, som søger at afdække, den påvirkning 
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sproget har på en social praksis, og hvordan en social praksis påvirker sproget i en 

dobbeltbevægelse.  

 

Laclau og Mouffes diskursteori 

I Laclau og Mouffes diskursteori er ord og sprog centrale for udpegningen af 

diskurser. Det er gennem ord, at de ser sproget danne samfundsmæssige forståelser af 

det, som bliver italesat. På den baggrund kan jeg med Laclau og Mouffes 

diskursteoretiske begreber undersøge public service-udvalgets diskurs om public 

service i en ny medievirkelighed, og hvad det er den udtrykker i kommunikationen i 

forbindelse med Kulturministeriets public service-udvalg. Ifølge Laclau og Mouffes 

diskursteori skaber vi som sagt vores virkelighedskonstruktioner gennem sproget, da 

sproget er en måde at udtrykke, hvad vi kan opfatte som ”virkeligt” og ”sandt” 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 41). Mening er altså ifølge Laclau og Mouffe ikke 

noget, som kan være objektivt sand, men noget vi skaber, gennem måden hvorpå vi 

snakker om den. 

En diskursanalyse har til formål at afdække, hvordan verden fremstilles sprogligt, 

samt hvilke sociale konsekvenser, den fremstilling har (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 

150). I dette speciale muliggør brugen af Laclau og Mouffes diskursteoretiske 

begreber en analyse af de forskellige italesættelser af public service i en ny 

medievirkelighed, som det kommer til udtryk i forbindelse med public service-

udvalgets arbejde. En diskursanalyse foretaget med Laclau og Mouffes begreber har 

det formål at kortlægge de processer, hvori vi kæmper om, hvordan tegnenes 

betydning til hinanden fastlægges (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 36) 

Diskursteorien bliver i dette speciale brugt som et værktøj, der indkapsler 

virkeligheden og skaber en ramme omkring undersøgelsen af public service-udvalget 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 149).   

Laclau og Mouffes diskursteoretiske begreber tilbyder strategiske værktøjer til at åbne 

det diskursive felt i og omkring public service-udvalgets kommunikation. I Laclau og 

Mouffes arbejde med diskurs foretager de grundlæggende to sondringer – artikulation 

og diskurs. Artikulation er enhver praksis, der etablerer relationer imellem elementer. 

Begrebet diskurs forstår Laclau og Mouffe som en fastlæggelse af betydning inden for 

et bestemt område. De definerer diskurs som en strukturel helhed af forskelle:  
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”Når man som resultat af en artikulatorisk praksis er blevet i stand til at 

konfigurere et system af præcise forskellige placeringer, betegnes dette system 

af forskellige placeringer diskurs” (Andersen, 1999, s. 89).  

Når en udefineret mængde af diskursivitet – som er alt det, der har meningspotentiale 

– sættes i struktur og defineres, bliver der skabt en diskurs og med den en mening, 

som dominerer. 

En diskurs har altid potentialet til at forandres, ved at der indføres ny diskursivitet i 

den struktur, diskursen udgør. Dette potentiale for forandring betyder, at der i det 

skabes et mulighedsrum for forandring af diskursen. I dette mulighedsrum opstår det 

politiske. 

Diskursteorien tilbyder en måde at sætte ramme om og iagttage de diskursive kampe, 

der foregår inden for et socialt felt, i dette tilfælde for public service, som det bliver 

behandlet i forbindelse med public service-udvalget. Rammen for denne undersøgelse 

bliver public service-udvalgets kommunikation om, hvordan public service i en ny 

medievirkelighed kan se ud. Med Laclau og Mouffes begreber kan jeg undersøge 

italesættelserne af de relationer og praksisser som kontingente og skabende processer 

i et diskursivt felt. Hvis Laclau og Mouffe forstår diskurs som en fastlæggelse af 

betydningen inden for et bestemt område (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 36) er det, 

jeg kan undersøge, de forekomster af betydning, der bliver fastlagt i italesættelserne i 

forbindelse med public service-udvalget arbejde.  

Det diskursive felt, som jeg undersøger, er mediepolitisk, og her ser jeg nærmere på 

public service-udvalget, som har til formål at fremsætte overvejelser om hvilke 

udfordringer og muligheder, der vil være for public service i en ny medievirkelighed. 

Jeg ønsker, med udvalgets kommunikation som fokus, at undersøge, hvordan begrebet 

public service tilskrives mening, når det i public service-udvalgets arbejde kædes 

sammen med en ny medievirkelighed. 

Italesættelsen af public service i en ny medievirkelighed, er en sammenkædning som 

skaber en forandring i diskursen, på den måde at public service-udvalget i udvalgets 

rapport fremsætter forskellige scenarier for, hvordan kommende mediepolitiske 

beslutninger, kan have betydning for, hvordan public service kommer til at se ud og 

reguleres.  

Da public service ifølge medieaftalen har et demokratisk ærinde om at samle og 

danne borgere i samfundet, er det interessant at undersøge, hvordan dette hensyn, 

bliver behandlet politisk i forbindelse med public service-udvalget. Det er interessant 
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at se, hvordan der tales om, på hvilken måde det er muligt at bringe public service ind 

i en ny virkelighed, i en tid hvor demokratiet er under pres fra flere forskellige sider. 

 

2.3 Laclau og Mouffes diskursteoretiske begreber 

Formålet med at anvende Laclau og Mouffes diskursteori i dette speciales analyse er 

at undersøge og analysere de mønstre af sproglige udsagn jeg kan finde i forbindelse 

med public service-udvalgets kommunikation. Jeg bruger Laclau og Mouffes 

begreber til at tegne det diskursive felt op, som diskursen om public service i en ny 

medievirkelighed befinder sig i. Det diskursive felt er helheden af de potentielle 

betydninger, der kan indgå i en diskurs. En diskurs kan ydermere siges at være en 

reduktion af disse muligheder, og udgør et forsøg på at skabe entydighed (Jørgensen 

& Phillips, 1999, s. 37). Laclau og Mouffes diskursanalyses formål er at kortlægge de 

processer, hvori vi kæmper om, hvordan tegnenes betydning fastlægges. For dette 

speciale finder jeg dette i processerne set i forbindelse med public service-udvalget. 

Public service-udvalgets beskæftigelse med at artikulere public service i en ny 

medievirkelighed, giver mulighed for i disse at undersøge, hvilken social betydning 

de diskursive fremstillinger af virkeligheden får (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 31).     

 

Dislokation 

Dislokation er et helt centralt begreb i Laclau og Mouffes diskursteori og for min 

analyse. Dislokation angiver, at noget ikke er på plads, at det er ”ude af led”. Når en 

struktur er rystet, og de kendte forhold ikke længere fungerer, bliver vi tvunget til at 

søge nye løsninger. I teorien bliver det brugt til at beskrive, hvorfor de situationer, 

som danner udgangspunkt for at nye hegemoniske projekter, opstår. 

Det, at udpege en dislokation, er at udpege stedet, hvor man kan påbegynde en 

analyse. Det udgør det tidsmæssige nulpunkt. Herfra tjener dislokationen som 

udgangspunkt for eventuelle periodiseringer, på den måde at den tidsmæssige 

afgrænsning af materialet bestemmes i udpegningen af de afgørende dislokationer 

(Esmark, 2005, s. 184). 

En dislokation åbner muligheden for fremkomsten af noget nyt, for public service-

udvalgets arbejde med at undersøge mulighederne for, hvordan public service 

fungerer i en ny medievirkelighed. Det sker gennem: 
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”forsøget på at grundlægge en orden, hvor der før herskede anomi og 

dislokation” (Esmark, 2005, s. 185).  

En social orden og mening opstår i strukturelle relationer, men disse relationer kan 

aldrig være fuldt ud fastlagte. Relationer forbindes gennem en vis grad af dislokation, 

når en situation forekommer, som en eksisterende orden ikke kan finde en forklaring 

på. På den måde bliver fikseringen af mening sat til potentiel forhandling, når en 

situation opleves dislokeret. Ifølge Laclau og Mouffe udgør en dislokation således 

også sporet af kontingens inden for strukturen, da dislokationen peger på det sted, 

hvor det også kunne have været anderledes (Laclau & Mouffe, 2002, s. 156).  

 

Dislokationer indtager en central plads i mit analysestrategiske formål, fordi teorien 

antager, at skabelsen af nye projekter starter med oplevelsen af dislokation. Et muligt 

startpunkt for en diskursanalyse, vil derfor være at lede efter den dislokation, som 

åbner, eller har åbnet, feltet for hegemonisk kamp. Dette ser jeg public service-

udvalget som et eksempel på. Dislokationer ryster og forstyrrer de eksisterende 

ordner, men de skaber også et rum for forandringer i de diskursive formationer, som 

dominerer. Det udgør deres produktive element. 

En dislokation er en mulighedsbetingelse, hvis vi vil forstå fremkomsten af noget, der 

fremstår som nyt. Dislokationen af én enkelt ting er usandsynlig, typisk er der også 

oplevelsen af dislokation et andet sted, der vil falde sammen med den første oplevede 

dislokation, og således bliver grundlaget for fremkomsten af ny ideologi altså 

sammenfaldet mellem to forskellige sæt af dislokationer. 

Mit analysestrategiske udgangspunkt er, at det er muligt at udpege situationer, der er 

mere eller mindre dislokerede – også selv om Laclau og Mouffes diskursteori ikke 

stiller skarpe kriterier for at afgøre graden af dislokation. Konsekvensen for min 

analyse er, at udpegningen af en dislokation bliver afgjort i behandlingen af empirien, 

og hvordan noget i forbindelse med artikulationen af public service i en ny 

medievirkelighed kommer til at fremstå som svar på noget, der opleves som ”ude af 

led”, og det er i den sammenhæng interessant at kigge på, hvordan der kommunikeres 

om det, der opleves som forstyrret og dislokeret. 

Nodalpunkter og tomme betegnere 

Den diskursteoretiske analyses grundlæggende træk bliver at følge hegemoniske 

projekters stabilisering om nodalpunkter, som for et øjeblik skaber stabilitet, hvor 
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dislokationen skaber forandring, før stabiliteten igen forandres af nye dislokeringer. 

Det er identifikationsprocesser, hvori hegemoniske projekter skabes, og tomme udtryk 

tjener som holdepunkter for mulige identifikationer (Esmark, 2005, s. 29).  

Nodalpunkter er privilegerede tegn i den forstand, at det er dem, der fikserer en 

ækvivalens- eller differenskædes mening. Derigennem skaber de en position, hvor en 

mening for et øjeblik bestemmes (Laclau & Mouffe, 2002, s. 62). 

Ved at undersøge public service-udvalgets italesættelse af public service i en ny 

medievirkelighed, kan jeg med Laclau of Mouffes begreber iagttage italesættelsen af 

fremtidsscenarier for public service i en ny medievirkelighed som artikulationer. Det 

er gennem de elementer, som i udvalgets kommunikation sammenkædes til 

momenter. Dette styrer og påvirker bestemmelsen af, hvad public service i en ny 

medievirkelighed har for en social betydning.  

Som allerede nævnt er enhver stabilitet, lukkethed og entydighed i en diskurs kun 

delvis. En stabilisering af en diskursiv orden vil udelukkende være en midlertidig 

overvindelse af en grundlæggende ustabilitet og et meningsoverskud.  

Det vil sige, at hvad der forekommer som en samfundsmæssig stabilitet – eksempelvis 

en bestemt forståelse af public service - er en sedimentering af noget, der 

grundlæggende er ustabilt og flydende, og selv det, som fremstår allermest stabilt og 

selvfølgeligt, vil altid være ramt af en vis grad af dislokation. De samfundsmæssige 

selvfølgeligheder vil også indeholde en grad af ustabilitet og uforudsigelighed. 

De steder, hvor der er plads til forskellige fortolkninger af en tom betegner, må et 

udtryk altid forstås som tomt eller delvist tomt, og det vil altid kunne udfordres. Til 

ethvert tidspunkt vil der være en dominerende diskurs, som kontrollerer og afgrænser 

dets mening (Esmark, 2005, s. 188). 

 

Begrebet nodalpunkt konditionerer jeg i analysen, ved at betegnere flere gange og helt 

selvfølgeligt knyttes til et bestemt indhold, og denne sammenknytning fremstår 

meningsbærende for hele diskursen. Det vil sige, at jeg, ud fra public service-

udvalgets kommunikation, finder udsagn i diskursen om public service i en ny 

medievirkelighed. De centrale meningsbærere for denne diskurs er begreberne public 

service og en ny medievirkelighed. Det er dermed i italesættelsen af disse to, som det 

fremstår i forbindelse med public service-udvalgets arbejde, jeg finder hvad de 

betegner og hvad de potentielt kan betegne i diskursen om public service i en ny 

medievirkelighed. Vi tilskriver nodalpunktet betydning på forskellig vis, alt efter 
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hvilke elementer det knyttes sammen med. Dermed er en diskurs den struktur eller det 

netværk, der organiserer tegn og begreber på en bestemt måde i forhold til hinanden, 

så en mening opstår.  

Nodalpunktet opstår, når det lykkes en diskurs at fastfryse dets mening – dette vil som 

tidligere forklaret altid kun kunne ske delvist. Ydermere tenderer disse strukturer som 

dannes til at bryde sammen indefra, da de aldrig er i stand til fuldt ud at fiksere deres 

elementer i faste relationer. Grunden til, at de ikke er i stand til dette, er, at de ikke 

kan sætte noget uden for strukturen, som bestemmer og fastholder strukturen på sin 

plads. Der dannes dermed kun delvise fikseringer, og overgangen fra element til 

moment sker aldrig fuldstændigt i diskursens forsøg på at skabe centrum for en social 

praksis (Laclau & Mouffe, 2002, s. 62). Det diskursive felt indeholder det overskud af 

mening, som har haft plads i andre diskurser, men som i gældende diskurs er 

udgrænset for at skabe entydighed. En diskurs vil altid være åben for forandring af de 

diskursive elementer i feltet, som diskursen selv er en del af.  

 

Artikulation 

I dette speciales undersøgelse af hvilken diskurs, man kan iagttage public service-

udvalgets beskæftigelse med at placere public service i en ny medievirkelighed 

skaber, er det interessant at se, hvordan artikulationer skaber en bestemt mening, når 

forskellige tegn sættes i forhold til hinanden. Diskursen i forbindelse med public 

service-udvalgets italesættelse af public service i en ny medievirkelighed, bliver et 

sted, hvor tegn og ækvivalenskæders modsætningsforhold kan iagttages i diskursens 

forsøg på at skabe entydighed. 

En diskurs starter med en artikulation – en frembringelse af tale. En artikulation 

består både af sprog og social praksis, hvorfor disse to elementer ikke skilles ad i 

diskursen. Artikulation er en praksis, hvorigennem diskurser dannes og transformeres. 

Laclau og Mouffe bruger begreberne elementer og momenter til at begrebsliggøre den 

artikulatoriske praksis, hvor de ser det sociale felt som et væv af 

betydningsdannelsesprocesser (Laclau & Mouffe, 1985, s. 105).  Elementer er de 

tegn, der endnu ikke er en del af pågældende diskurs, mens tegn, der delvist fikserer 

mening gennem diskursen, kaldes momenter. Momenter får deres mening i relation til 

hinanden og danner i relationen en struktureret helhed, som udgør grundlaget for 

diskursen. Italesættelserne af public service’s formål i fremtidens medievirkelighed, 
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som findes i og omkring public service-udvalgets kommunikation, vil være der, hvor 

jeg kan finde frem til de sproglige artikulationer. Altså de italesættelser public 

service-udvalget og aktørerne omkring public service-udvalget fremsætter, som udgør 

betegnelsen af public service i en ny medievirkelighed.  

 

Denne entydighed kan også forstås som hegemoni i diskursen. Hegemoni ses hos 

Laclau og Mouffe som et resultat af historiske processer og kampe om entydighed, 

hvor grænsen flyder mellem det, der fremstår selvfølgeligt og det, der kan kæmpes og 

forhandles om. Selvom aflejrede diskurser kan problematiseres på ny i nye 

artikulationer, fremstår objektiviteten fortsat nødvendig i en social praksis, da vi er 

afhængige af at kunne tage nogle forestillinger for givet for at kunne handle 

meningsfuldt i forhold til dem (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 48).  

De diskursive strukturers evige uafgørbarhed tildeler det politiske en central rolle i 

alle strukturer, som netop dét øjeblik hvor strukturer, som kræver en afgørelse eller en 

lukning, delvist sættes fast.  

”Diskursanalyse er derfor i grunden en politisk analyse af, hvordan 

kontingente relationer bliver fastlåst på én måde men kunne være fastlåst på 

mange andre måder” (Andersen, 1999, s. 92). 

Artikulation er, hvor der opnås en relation mellem elementer, og at relationen ændrer 

elementernes identitet gensidigt. For dette speciales formål forstår jeg således, at der 

for at kunne være tale om en diskurs, skal findes en mængde af udsagn, som står i 

indbyrdes relationer, og derigennem forsøger at fastlægge betydning indenfor et 

givent område. I en sådan artikulationsproces får elementerne en ny identitet igennem 

de relationer, som etableres i processen. En diskurs er forsøget på at fiksere denne 

mening. En diskurs er således en konstruktion af verden – en virkelighed, hvor 

elementer knyttes sammen, så de skaber en meningsfuld helhed. Ifølge Laclau og 

Mouffes teori er det i relationer, at sociale identiteter får deres mening, men disse 

relationer har ikke nødvendigvis den samme systematiske karakter som diskursen. 

Identiteterne kan være både flydende og upræcise. Det er elementerne i en diskurs, 

som i kraft af deres udefinerbarhed altid udgør en trussel for diskursens opretholdelse, 

hvorfor diskursen altid søger at fiksere mening og gøre denne entydig. Momenterne er 

betydningsfulde i den forstand, at de er forskellige fra hinanden. Derfor er artikulation 

mere end aktualiseringen af en given struktur. Artikulation er en sammenkædning af 

momenter, som i deres sammenkædning forandrer hinanden.  
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Artikulation betyder, at forskellige størrelser uden et forudbestemt forhold til 

hinanden bliver kædet sammen på nye måder, hvorved deres betydning forandres. Her 

forsøger de at danne en ny orden og derigennem stabilisere strukturerne igen. Svaret 

på oplevelsen af dislokation er altså politiske processer, der søger at kæde det 

tidligere kendte sammen på nye måder (Esmark, 2005, s. 180).  

 

Ækvivalens- og differenskæder 

Ækvivalenskæde er en kæde af betegnere, hvor ækvivalens understreger det forhold, 

at elementerne bliver tildelt en fælles betydning i forhold til nodalpunktet, selvom 

elementerne egentlig i deres udgangspunkt er forskellige. To tegn vil grundlæggende 

være forskellige fra hinanden, men i en diskurs, hvor det ene tegn udgør nodalpunktet, 

vil de kunne opnå en fælles betydning. 

”So we have two ways of constructing the social: either through the assertion 

of a particularity –in our case, a particularity of demands – whose only links 

to other particularities are of a differential nature (…); or through a partial 

surrender of particularity, stressing what all particularities have, 

equivalentially, in common. The second mode of construction of the social 

involves, as we know, the drawing of an antagonistic frontier; the first does 

not. I have called the first mode of constructing the social logic of difference, 

and the second, logic of equivalence” (Laclau & Mouffe, 1985, s. 78). Egen 

understregning. 

Med begreberne om ækvivalens- og differenskæde bliver det muligt at skelne mellem 

to typer af hegemoniske projekter, altså projekter der handler om at dominere en 

diskurs. På den ene hånd er det projekter, hvor elementerne overvejende kan udskiftes 

med hinanden i konfrontation med noget, der virker truende. Disse betegnes 

ækvivalenskæder. På den anden hånd er det projekter, hvor der er tale om 

etableringen af et sæt af forskelle, der kan indgå i institutionaliserede 

forskelsrelationer med hinanden. Disse betegnes differenskæder.  

”I det omfang hegemoniseringen lykkes, sker der en tiltagende præcisering af 

indholdet, og i stedet for ækvivalenser, får vi fremkomsten af specifikke 

logikker” (Esmark, 2005, s. 183).  

I ækvivalenskæder tenderer de enkelte elementers forskelle til at blive udvisket i 

forhold til den orden eller dominans, som de bekæmper. For differenslogikkens 
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dominans er der tale om, at de enkelte elementer bevarer deres udtryks særpræg, og 

artikulerer disse som en del af et bredere sæt af legitime positioner.  

 

Ofte er forestillingen om tomme udtryk og begrebsparret ækvivalens og differens til 

stede i politiserede situationer, hvor forskellige parter står over for hinanden.  

Jo mere dislokeret situationen opleves, jo mere vil ækvivalenslogikken dominere og 

jo mere vil omdrejningspunktet – det, det handler om – fremstå som tomt. Deres 

enhed er baseret på alle disse kravs ækvivalente betydning (Esmark, 2005, s. 183). 

En bestemt mening vil forstærkes af ækvivalenskæden, der består af de forskellige 

momenter, som gennem artikulation samler sig om nodalpunktet. Mening fikseres, når 

hvert element gennem artikulation bliver sat i relation til nodalpunktet, og derigennem 

hæver sin status til et moment. For dette speciale ser jeg ækvivalenskæde som en 

sammenhæng mellem momenter i diskursen, hvor sammenhængen udvisker 

forskellene mellem disse momenter, og de begynder at udtrykke noget identisk 

(Laclau & Mouffe, 2002, s. 81). Når ækvivalenskædens interne forskelle udviskes, vil 

forskellene til andre ækvivalenskæder trækkes skarpere op. Herigennem kommer 

alternativet til ækvivalenskæden til at fremstå som en modsætning, i forhold til de 

karaktertræk, der tilskrives iagttagernes egen ækvivalenskæde.  

 

Sedimentering 

Efter at have gennemgået begrebet dislokation vil jeg nu komme ind på det, der følger 

en dislokeret situation: Sedimentering. Sedimentering er, modsat dislokation, de 

perioder, hvor en given strukturel orden bliver stabiliseret. Som nævnt tidligere vil en 

struktur og en orden altid være dislokerede i et vist omfang, eftersom en grad af 

dislokation følger en strukturel åbenhed og ufuldstændighed. Analysestrategisk er det 

derfor produktivt at skelne mellem perioder med stabilisering af en strukturel orden 

og perioder, hvor den givne orden opleves udsat for en større grad af dislokation.  

Artikulation bidrager til den proces, der gør det muligt at sedimentere en diskurs, 

ovenpå dislokationer. Gennem artikulation opnås altså en hegemonisk diskurs.  

Hegemoni-begrebet bruges af Laclau og Mouffe til at betegne kampen om dominans i 

en diskurs om at bestemme betydningen af et nodalpunkt. Hegemoni er en tilstand, 

hvor et bestemt indhold er låst til et bestemt udtryk, og med udtrykket repræsenterer 

det helheden. Indhold og udtryk fremstår umuligt at det kunne være anderledes:  
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”this totality is an object which is both impossible and necessary. Impossible, 

because the tension between equivalence and difference is ultimately 

insurmountable, necessary, because without some kind of closure, there would 

be no signification and no identity” (Laclau, 2005, s. 70).  

Det er med en tiltagende præcisering af indholdet af public service i en ny 

medievirkelighed som noget ’andet’ end public service at hegemonien opnås, en 

præcisering som resulterer i fremkomsten af en ny position i diskursen, der hedder 

public service i en ny medievirkelighed. 

Den flydende og uafgjorte struktur i diskursen fremtvinger artikulation, som det der 

skal stoppe glidninger og afgøre det uafgjorte uden dog at kunne gøre dette 

fuldkomment og endegyldigt.  

Sedimentering sker gennem bestemmelsen af tomme udtryk. Det tomme udtryk er en 

partikularitet, der kommer til at stå for meningsindholdet i et hegemonisk projekt – 

altså noget, der kommer til at stå for en mening, der er større end udtrykket selv.  

For at opnå en sådan position for det hegemoniske projekt, må den pågældende 

partikularitet løsrive sig fra et konkret indhold og derigennem tømmes det i den 

forstand for mening. Nodalpunktet er i udgangspunkt en tom betegner og kan på den 

måde forstås som en flertydig betydningsbærer, som forskellige diskurser kan kæmpe 

om at udfylde meningen for. Forskellige størrelser, der ikke har noget nødvendigt 

forhold til hinanden, kan kædes sammen på nye måder, igennem hvilke deres 

betydning forandres (Esmark, 2005, s. 180). Nodalpunktet er et tomt, men privilegeret 

tegn, som fungerer som det centrum, andre tegn indordner sig efter og danner deres 

mening i forhold til.  

Med denne redegørelse, skal det stå klart, hvorfor jeg har valgt Laclau og Mouffes 

diskursteori til at foretage iagttagelser af italesættelser i forbindelse med public 

service-udvalgets beskæftigelse med problematiseringen public service i en ny 

medievirkelighed. Jeg har i ovenstående konstrueret det blik, som gør mig i stand til 

at iagttage den diskursive meningsproduktion, der finder sted på public service-

området i forbindelse med ønsket om, at med public service-udvalget at finde ud af, 

hvordan begrebet public service problematiseres i forhold til forskellige tilskrivninger 

af mening til public service-diskursen. 

 



 28 

2.4 Operationalisering af Laclau og Mouffes diskursteoretiske begreber 

I det foregående afsnit har jeg gennemgået Laclau og Mouffes diskursbegreb og 

præsenteret formålet med at benytte dele af deres diskursteori i dette speciale. I dette 

afsnit vil jeg beskæftige mig mere dybdegående med de centrale begreber i Laclau og 

Mouffes diskursteori, samt hvordan jeg anvender disse begreber i specialets analyser.  

Jeg ønsker at præcisere, at det dermed ikke er helheden af Laclau og Mouffes 

diskursteoretiske begreber, jeg vil præsentere her. Jeg har i stedet udvalgt de begreber, 

som jeg finder relevante i besvarelsen af specialets problemformulering og 

arbejdsspørgsmål.  

Laclau og Mouffes diskursteoretiske begreber bliver fortolket i anvendelsen af dem i 

analysen, da Laclau og Mouffe ikke selv har anvendt deres diskursteori til 

dybdegående analyser af empiri, men i højere grad har interesseret sig for udviklingen 

af teori. Derfor tolker jeg de begreber teorien tilbyder i anvendelsen af dem, for 

derigennem at kunne gøre dem operationelle i min analyse ved at sætte dem sammen 

med empirien (Esmark, 2005, s. 177). Jeg foretager denne operationalisering idet jeg 

oversætter begreberne til konkrete analysebærende redskaber for min analyse.  

 

I forbindelse med public service-udvalgets møde d. 10. september 2015 om 

”Rationalet for public service i det 21. århundrede” vil jeg iagttage de artikulationer, 

forskellige aktører foretager, inden for en diskurs. 

Rammen som Regeringen og Kulturministeriet sætter som ”public service i en ny 

medievirkelighed”, fryser i et øjeblik strukturen og muliggør forsøget på at undersøge 

meningstilskrivningerne de to tomme betegnere ”public service” og ”en ny 

medievirkelighed”, og hvordan de fremstår i sammenkædningen. Det er gennem 

diskursive kampe, at forskellige diskurser forsøger at opnå hegemoni – ved at hver 

position repræsenterer en bestemt måde at tale om og forstå den sociale verden på 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 15). 

 

2.5 Empiriproduktion 

I denne del af specialet vil jeg beskrive, hvordan jeg har produceret empirien, som 

analysen i specialet bygger på. Fokus for min undersøgelse er at undersøge den 

diskursive kamp om den betydning, som public service i en ny medievirkelighed 

tilskrives, samt hvilke konstitutive konsekvenser meningstilskrivningen af disse har. 
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Derved opstår et behov for empiri, hvori den diskursive kamp kan iagttages. Jeg vil 

derfor starte med at tegne feltet op, hvori denne diskursive kamp finder sted. I 

specialet tager jeg afsæt i et anden ordens blik, hvilket betyder, at jeg således iagttager 

andres iagttagelser som iagttagelser (Andersen, 1999, s. 113). Overordnet vil det sige, 

at jeg dermed iagttager empirien fra et anden ordens niveau. Det vil sige, at jeg 

principielt ikke iagttager verden, som den essentielt er, men jeg iagttager den verden 

som regeringen, kulturministeriet, public service-udvalget og dets aktørers danner 

gennem deres iagttagelser og italesættelser i forbindelse med at fremsætte deres 

forståelse af public service i en ny medievirkelighed.   

Italesættelserne, som jeg i analysen bruger som udtryk for artikulationer af de centrale 

begreber i diskursen om public service i en ny medievirkelighed, udgøres af 

regeringen, kulturministeriet og public service-udvalgets kommunikation. 

Jeg undersøger i public service-udvalgets kommunikation artikulationen af public 

service i en ny medievirkelighed, som det kommer til syne i forbindelse med public 

service-udvalgets formål om at: “[U]darbejde et grundlag for overvejelser om public 

service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år” (Kulturministeriet, 

Kommissorium, 2014, s. 1). Da artikulation i følge Laclau og Mouffe er 

frembringelse af tale, ser jeg public service-udvalget som ramme for artikulationen af 

public service i en ny medievirkelighed, og dermed anser jeg public service-udvalgets 

arbejde som en praksis, hvorigennem en bestemt diskurs om public service i en ny 

medievirkelighed bliver produceret og transformeret (Laclau & Mouffe, 1985, s. 105). 

 

Public service-udvalget 

Public service-udvalgets undersøgelse af public service i en ny medievirkelighed er en 

italesættelse, som skabes i kølvandet på, hvad der kan iagttages som en dislokeret 

eller delvist dislokeret situation inden for det mediepolitiske felt. Dette sker i den 

forstand, at når man taler om public service i en ny virkelighed, taler man også om en 

anden virkelighed, som er udgangspunktet, hvorfra forandringerne sker.  

Det, som historisk ligger i begrebet public service før en ny medievirkelighed, peger 

på et public service-begreb, som handler om værdier og understreger public service’s 

formål og opgave i forhold til dannelse og den demokratiske rolle, begrebet udfylder. 

Når public service bliver kædet sammen med en ny medievirkelighed, åbnes der op 

for en mulig forandring af, hvad public service kan være, og hvilken funktion det skal 
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have fremover. I den sammenkædning vil begrebet public service blive tømt for 

mening, og med denne tømning opstår en mulig diskursiv kamp om at 

meningstilskrive public service, når det kædes sammen med bestanddelene af en ny 

medievirkelighed. 

I begyndelsen af public service-udvalgets arbejde (Kulturministeriet, Kommissorium, 

2014), fremstår det i forbindelse med nedsættelsen af public service-udvalget, at 

public service-begrebet er udfordret i forhold til forandringerne af og i den 

teknologiske udvikling, og at public service-begrebet, som det ser ud, er problematisk 

i en ny medievirkelighed.  

De diskursive meningstilskrivninger af hvad public service er og skal være i en 

forandret medievirkelighed, opfatter jeg som en italesættelse af idealer. Den 

diskursforandrende funktion, som idealer udgør, er, at de konstituerer diskursen og 

den diskursive problematisering som en mulighed, og at problemer altid er en spejling 

af, hvad der kæmpes for at opnå (Andersen, 1995, s. 19). Som allerede nævnt er 

begreberne hos Laclau og Mouffe abstrakte, hvorfor bestemmelsen af, hvornår en 

diskurs bliver objektiv, ligeledes er abstrakt.  

Bestemmelsen af disse idealer og meningstilskrivninger finder jeg for dette speciales 

analyse igennem de sproglige udsagn og iagttagelser i public service-udvalgets 

arbejde og kommunikation, hvor noget bliver italesat på en bestemt måde, og med det 

antager en selvfølgelighed, som findes uforanderlig i en given social praksis 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 48).  

Praktisk betyder det, at en diskurs emergerer i specialets empiri, når en række 

differentierede positioner tilskrives mening i forhold til hinanden, når et element 

bliver til moment og momenter sammen danner en ækvivalens af momenter (Laclau 

& Mouffe, 2002, s. 53), hvorved diskursen kan siges at have sin afgrænsning.  
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Public service-udvalgets tidslige ramme 

 
Inden jeg går i gang med at undersøge public service-udvalgets kommunikation 

nærmere, vil jeg rette opmærksomheden mod rammerne for public service-udvalget 

og den tidslige ramme, udvalget har udført sit arbejde inden for.  

Public service-udvalget blev nedsat i 2014 som del af den mediepolitiske aftale for 

2015-2018, der blev indgået mellem den daværende regering og samtlige partier i 

Folketinget. Begrundelsen for behovet for et public service-udvalg var, at der skulle 

stables en dialog på benene i forhold til Danmarks Radio og overvejelser om, hvordan 

public service skal fungere generelt med den teknologiske udvikling. Baggrunden for 

den del af public service-udvalgets arbejde, som jeg i specialet ser nærmere på, er 

udvalgets arbejde med at bestemme, hvad det væsentlige er og skal være i public 

service i en ny medievirkelighed. Public service-udvalget fremsætter i deres rapport 

en række scenarier for, hvordan public service kan se ud, afhængig af politiske 

beslutninger, i fremtiden. 

Formålet med at undersøge, hvad disse scenarier indeholder, og hvordan udfordringer 

for public service i en ny medievirkelighed italesættes af regeringen og 

kulturministeriet, er at se, hvilken mening der tilskrives public service i en ny 

medievirkelighed. Derved kan meningstilskrivningerne for de tomme betegnere 

public service og ny medievirkelighed samt de udfordringer, der iagttages i den 

sammenkobling, træde frem og åbne feltet.  

Ifølge de tilgængelige dokumenter søger regeringen og kulturministeriet med public 

service-udvalget at sammensætte et dynamisk udvalg, som ”trækker på ekspertise 

inden for de enkelte emneområder.” (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014). 

Udvalget består af formanden Connie Hedegaard, samt personer med mediemæssig 

indsigt, ”herunder særligt i forhold til public service, samt teknologisk, kulturel, 
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samfundsmæssig og økonomisk indsigt.” (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014) 

Herudover kommer public service-udvalget til at fremstå som en samlet enhed ud fra 

den kommunikation, som jeg undersøger. 

Public service-udvalget er bygget op efter at skulle afholde halvårlige temamøder med 

de relevante interessenter med henblik på dialog inden for de forskellige emner, 

udvalget beskæftiger sig med. I alt er der tale om fire temamøder. De temamøder er: 

• ”Rationalet for public service i det 21. århundrede” d. 10. september 2015. 

• ”Børn og teenageres medieforbrug – hvad med public service?” d. 1. marts 

2016. 

• ”Public Service Goes Digital” - et event om kunst og kulturens rolle i public 

service-medierne i den nye medievirkelighed. D. 17. juni 2016. 

• ”Temamøde om public service-udvalgets rapport” d. 16. november 2016.  

(Public service-udvalget, 2016, s. 10)  

Formålet for public service-udvalget er ikke at komme med politiske indstillinger, 

men udvalget skal rapportere undervejs og slutteligt udgive en rapport om deres 

undersøgelse. Hensigten med rapporten er, at den skal bruges til at informere og 

tilføje viden til grundlaget for overvejelserne om kommende mediepolitiske 

beslutninger. 

Jeg kan undersøge, hvordan public service-udvalget kommunikerer public service i en 

ny medievirkelighed, ved at de sætter forskellige scenarier frem i deres rapport. Jeg 

afstår fra at konstatere, hvorvidt én iagttagelse og italesættelse er mere sand end en 

anden, eller hvad der kan tilbyde et alternativ til en iagttagelse.  

Jeg forholder mig til, at public service i en ny medievirkelighed bliver italesat på en 

måde i public service-udvalget, og at det kommunikeres på en bestemt måde, i forhold 

til hvilken betydning det har at indsætte public service i en ny medievirkelighed 

gennem de kommende politiske beslutninger. 

Udover at kigge på public service-udvalgets rapport, som udtryk for 

meningsproduktionen af hvordan public service i en ny medievirkelighed ser ud, 

bruger jeg kommissoriet og høringssvarene til at yderligere optegne dette. 

Jeg vil i det følgende afsnit gennemgå hvad materialet, som jeg bruger til at informere 

min analyse, er, samt hvordan jeg anvender det. 
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Materialet 

Det giver således mening at søge denne empiri i public service-udvalgets 

kommunikation. Den kommunikation som bliver udtrykt i forbindelse med public 

service-udvalget, hvor temaet er de forskellige aspekter, i forhold til hvad public 

service i en ny medievirkelighed kan være. 

Der er tale om Kommissorium for public service-udvalg (Kulturministeriet, 

Kommissorium, 2014), invitation til høring (Kulturministeriet, Debatoplæg, 2015), 

høringssvar (Kulturministeriet, 2015) og referat fra mødet om ”Rationalet for public 

service i det 21. århundrede” (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015), samt public 

service-udvalgets rapport (Public service-udvalget, 2016), som udgør den indsamlede 

empiri.  

Høringssvarene fra public service-udvalgets første møde, hvis tema ”hvordan public 

service skal se ud i fremtiden” inviterede til forskellige interessenters refleksioner. I 

disse italesættelser kan jeg finde meningstilskrivning af ”public service” og ”en ny 

medievirkelighed”, hvor afsenderen er regeringen/kulturministeriet. 

 

Public service-begrebet anvendes i specialet som en fællesbetegnelse for det fra 

regeringen og kulturministeriet fastsatte output af radio og tv, som skal forholde sig til 

formålet:  

"Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet 

el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og 

tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og 

underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og 

mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på 

hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen 

skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal 

sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der 

skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. 

Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af 

kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af 

kulturinteresser i det danske samfund" 

(http://kum.dk/kulturpolitik/medier/mere-om-medier/public-service/). 
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Iagttagelsesniveauet bliver et politisk niveau, hvor det er de politiske opfattelser og 

iagttagelser af begrebet public service, der kædes sammen med først den ny 

medievirkelighed, som blandt andet udgøres af digitaliseringen. 

På den baggrund bliver spørgsmålet ikke, hvorvidt public service er godt eller dårligt, 

eller om der skal være mere eller mindre af det. Det er ikke interessant at forsøge at 

diskutere, hvad der må være bedst ud fra en normativ opfattelse. I stedet er det 

fastsættelsen af rammerne, og hvilke italesættelser af public service i en ny 

medievirkelighed der bliver vægtet, som bliver genstand for min undersøgelse. 

Det tidsmæssige perspektiv i public service-udvalget er fra nedsættelsen i slutningen 

af 2014, til afslutningen af udvalget med rapporten i 2016. Analysen starter med 

nedsættelsen af public service-udvalget (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014). 

Public service bliver i analysen iagttaget og diskuteret ud fra, hvordan de politiske 

beslutninger, som sætter rammerne for public service-funktionen og samspillet med  

sin omverden, er relevant for min undersøgelse.  

Således bliver det, jeg kan iagttage, de italesættelser, der beskriver public service-

udvalgets opgave i dokumenterne som omgiver Kulturministeriets public service-

udvalg. 

Ydermere vil høringssvarene til udvalgets første møde udgøre iagttagelser af 

italesættelser af public service-funktionen, som den opfattes af de virksomheder, som 

indgår i den nuværende public service-aftale og de medievirksomheder, som er i 

public service-mediernes omverden og dermed skal forholde sig til public service-

tilbuddet.   

Udfordringen ved at skelne mellem disse er, at de ikke er upåvirkelige af hinanden. 

Det er ikke regeringen og kulturministeriet, der står for afviklingen af public service-

indhold. Det er derimod Danmarks Radio, og derudover TV2, samt de regionale tv-

stationer. Hver af disse virksomheder har, foruden sine egne opfattelser af hvad public 

service-formålet er, også en konkret opgave i at producere public service-indhold til 

tv. Afrapporteringen fra public service-udvalgets møde italesætter atter baggrunden 

for nedsættelsen af public service-udvalget – at det er nedsat for at ”udarbejde et 

grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de 

kommende år” (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015). I afrapporteringen af 

temamødet bliver der gjort rede for de overordnede synspunkter, fra aktørernes 

høringssvar til konkrete forslag, som høringsparterne har haft.  
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Rapporten ”Mediernes Udvikling i Danmark 2015” som er udarbejdet af 

Kulturministeriet, inddrager jeg i dette speciale, fordi den giver et billede af ”tingenes 

tilstand”. Det er en stor, årlig rapport om danskernes mediebrug, som afdækker 

befolkningens brug af traditionelle og digitale medier. Rapporten er statistikker over 

og analyser af medieforbruget, som kan informere min undersøgelse i dette speciale 

ved at se, hvordan statistikken er i forhold til de udfordringer, som bliver italesat i 

forbindelse med public service-udvalget. 

Kulturministeriet henviser deres opgave til Europarådet: 

”Europarådet arbejder for at udbrede og sikre menneskerettigheder, 

retssikkerhed og demokrati. Danmark deltager i Europarådets styringskomité 

CDMSI (Steering Committee on the Media and Information Society), som 

udarbejder anbefalinger og deklarationer om informations- og ytringsfrihed 

på medieområdet og i informationssamfundet generelt.” (Kulturministeriet, 

kulturpolitik). 

Europarådets styringskomité CDMSI udarbejder altså anbefalinger og deklarationer 

om informations- og ytringsfrihed på medieområdet. Om end dette ikke er 

hovedfokus i analyserne, nævner jeg det for at tegne området op, og vender tilbage til 

det. 

Foruden den internationale mediepolitik finder vi nationalt en mediepolitisk aftale, 

som sætter rammerne for mediepolitikken i Danmark. Denne bliver indgået af 

regeringen med dens støttepartier.  

”Disse aftales mellem regeringen og et eller flere partier i Folketinget. Den 

seneste mediepolitiske aftale blev indgået den 26. juni 2014 af samtlige 

Folketingets partier og gælder for perioden 2015-2018.” (Kulturministeriet, 

medieaftaler). 

Et andet sted, hvor jeg kan iagttage den diskursive kamp om public service, er i øvrige 

politiske dokumenter fra kulturministeriet i forbindelse med public service-udvalget, 

da disse giver adgang til en bredere debat, som kan forstås som udsagn, og dermed 

udgør et felt for meningsproduktion.  

Kulturministeriet stiller materiale til rådighed på baggrund af hvilket, jeg med dette 

speciale kan undersøge, hvilken mening der produceres i public service-udvalget i 

forbindelse med dets opgave at diskutere public service i en ny medievirkelighed. 

Denne mening betyder konstitutive konsekvenser for den politiske udformning af 

public service-begrebet, selvom det direkte italesættes, at public service-udvalgets 
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formål ikke er at præsentere en løsning, men derimod præsentere refleksioner og 

belysning af, hvad man kan forvente for implikationer af public service i en ny 

medievirkelighed.  
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3 Analyse 

I det foregående kapitel har jeg optegnet rammerne for public service-udvalget samt 

formålet for public service-udvalgets arbejde. I denne analyse betragter jeg med 

udgangspunkt i public service-udvalgets rapport og de øvrige dokumenter som angår 

public service-udvalget, disse italesættelser som elementer. Italesættelserne udgøres 

af Regeringen og Kulturministeriet, public service-udvalget samt de virksomheder, 

som har indsendt deres høringssvar i forbindelse med public service-udvalgets høring 

om ”Rationalet for public service i det 21. århundrede” (Kulturministeriet, 

Debatoplæg, 2015), og de kommer til at høre med i de elementer, som bliver til 

momenter i public service-udvalgets rapport, når de udpeger de forskellige scenarier 

for public service i en ny medievirkelighed.  

 

Dette kapitel vil bestå af to delanalyser. I den første del af analysen redegør jeg for, 

hvordan public service-udvalgets diskurs om public service i en ny medievirkelighed 

træder frem, som italesættelsen af forskellige scenarier for fremtidens mediebillede, 

og i scenarierne følger forskellige muligheder og udfordringer for begrebet public 

service, som bliver italesat i den kommunikation public service-udvalget producerer.  

Jeg undersøger italesættelsen af public service i en ny medievirkelighed, som en 

artikulation af begrebet public service med de elementer, som kommer til syne og 

bliver til momenter i forbindelse med public service-udvalgets kommunikation. Dette 

gør jeg på baggrund af public service-udvalgets formål om at: “[U]darbejde et 

grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de 

kommende år” (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014, s. 1).   

Da Laclau og Mouffe ser artikulation som frembringelse af tale, ser jeg public 

service-udvalget og dets rapport, som rammen for artikulation af public service i en 

ny medievirkelighed, og dermed anser jeg udvalgets arbejde for en praksis 

hvorigennem en diskurs produceres og transformeres (Laclau & Mouffe, 1985, s. 

105). 

Italesættelserne af fremtidsscenarierne for public service bliver med Laclau og 

Mouffes diskursanalytiske begreber gennemgået og brugt som udtryk for iagttagelser, 

som aktørerne gør sig om public service, samt de udfordringer og muligheder den 

teknologiske udvikling afføder. 
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I anden del af analysen analyserer jeg, ud fra første analysedels undersøgelse af 

fremtidsscenarierne for public service i en ny medievirkelighed, hvilken strategi som 

repræsentationerne af public service i en ny medievirkelighed udgør i de forskellige 

scenarier, samt hvilke blinde pletter denne strategi har.  

 

3.1 Public service i Danmark  

I dette afsnit beskæftiger jeg mig indledningsvist med den lovmæssige definition af 

public service-begrebet. Ved at inkludere den lovmæssige definition forsøger jeg at 

give public service-udvalgets diskurs om public service i en ny medievirkelighed en 

kontekst, som går ud over de italesættelser, der i forbindelse med public service-

udvalget fremsættes om begrebet public service, og som kan informere den 

dislokation, som public service-udvalget udgør med dets nedsættelse. 

Denne gennemgang, samt den lovmæssige definition af public service-begrebet, er 

tænkt for at give en uddybning af public service-udvalgets italesættelse, som 

indrammer den flydende karakter af italesættelsen af public service i en ny 

medievirkelighed. Disse er elementer, som før dislokationen har optrådt i én 

sammenhæng, og som igennem artikulationsprocessen kædes sammen på nye måder. 

Derved bliver det ifølge Laclau og Mouffe gennem artikulation, at konstruktionen af 

en hegemonisk diskurs opnås. 

 

I public service-udvalgets arbejde og især med udgangspunkt i deres rapport, har jeg 

mulighed for at undersøge public service-begrebet, som det bliver forstået og 

behandlet i forbindelse med italesættelsen af en ny medievirkelighed. Den 

lovmæssige definition af begrebet tilføjer en ramme til hvilket public service-begreb, 

aktørerne i forbindelse med public service-udvalget forholder sig til. Det danner med 

andre ord en del af bagtæppet for forståelsen af public service og sætter en ramme for 

mulighederne for, hvordan public service-udvalget og dets aktører kan tale om disse i 

en ny medievirkelighed. 

Det er i bekendtgørelsen af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, at man finder 

formålet for public service. Det er også i denne kontrakt, der fremføres en række af de 

centrale målsætninger for public service’s rolle. Her italesættes, at public service-

funktionen og opgaven er at sikre den danske befolkning et bredt udvalg af 

samfundsinformerende programmer og tjenester: 
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”Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 

programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til 

informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der 

lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre 

befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal 

endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. 

Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af 

kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af 

kulturinteresser i det danske samfund” (Bekendtgørelse af lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, §10, 2013). 

I ovenstående uddrag fra loven om radio- og fjernsynsvirksomhed italesættes det for 

public service, at det skal formidle og sikre adgang for befolkningen til 

samfundsinformation og debat. Radio og tv bliver gennem denne italesættelse knyttet 

til politik, idet de som medier udgør redskaber til informationsformidling. Dermed er 

de en del af, og har mulighed at præge, den nationale demokratiske udvikling, da 

medierne repræsenterer et bindeled mellem samfundsinformation og befolkning. 

Bestemmelsen af public service-forpligtelserne, som de fremstår i dag, fremgår af 

public service-kontrakten mellem public service-virksomhederne og 

Kulturministeriet. Loven udgør som nævnt en konkret ramme for, hvordan public 

service-programvirksomhed skal føres i Danmark. Således er public service-opgaven 

at spille en rolle i at sikre den danske befolkning et bredt udbud af information - 

programmer og tjenester, som omfatter nyhedsformidling, oplysning, undervisning, 

kunst og underholdning, og som tilbyder kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, samt 

at der er afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. 

 

Historisk set har public service fungeret som medievirksomhed, der i det vestlige 

Europa har været lig med offentligt monopol:  

”De offentlige monopoler var ”nationens stemme”, ikke blot sprogligt i den 

strikte brug af rigsmålet, men også i indholdet. (…) Public service har et 

folkeoplysende sigte, som i monopoltiden tenderede mod det autoritært 

undervisende” (Den Store Danske, public service, u.å.). 

Monopoltiden sluttede i Danmark i 1980’erne, da kommercielle medievirksomheder 

kom på banen, og en udfordring for public service blev, om det skulle konkurrere med 

de kommercielle radio- og tv-stationer på popularitet, eller om det skulle indtage en 
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nicheposition som public service-virksomhed i forstanden af at servicere en 

offentlighed (ibid.).  

Public service er i dag ikke længere monopoldrevet. I Danmark er public service nu 

en opgave, som bliver varetaget af forskellige aktører og virksomheder med 

forskelligt ejerskab og forskellig finansiering. De større public service-udbydere i 

Danmark er DR, TV2/DANMARK, Radio 24/7 og de regionale TV 2-stationer. 

Radio- og tv-nævnet følger løbende op på, hvorvidt stationerne lever op til deres 

public service-forpligtelser, som de er defineret i kontrakterne og tilladelserne. 

Derudover udgiver Kulturstyrelsen årligt en rapport om tilstanden (Kulturstyrelsen).  

Udfordringerne, for hvorvidt public service skal indtage en nicheposition, eller om det 

skal kæmpe om popularitet, er stadig uafklarede i dag, på trods af at der er en større 

differentiering af public service-indholdet – både mellem de forskellige aktører, men 

også mellem de forskellige aktørers kommunikationskanaler. Når man kigger til den 

offentlige debat, er økonomien i forbindelse med public service, hovedsageligt 

licensen, et tema, og det økonomiske aspekt er der også øje for i public service-

udvalgets arbejde. Når det kommer til public service og diskussionen herom, findes 

der stadig en ubeslutsomhed i forhold til, hvad public service skal være og skal kunne, 

i både det små og det store. 

Ifølge Laclau og Mouffe er en dislokation en situation der er opstået, som ikke falder 

ind i de eksisterende strukturelle relationer, hvorved strukturen åbner sig og fiksering 

af mening bliver til forhandling. Ifølge Laclau og Mouffe er dislokation sporet af 

kontingens inden for strukturen (Laclau & Mouffe, Hegemony and socialist strategy: 

Towards a radical democratic politics, s. 156). For denne undersøgelse udpeger jeg 

dislokationen som de ændrede brugervaner, generationskløften i mediebrugen. Public 

service-udvalget påtaler den: 

”Det samlede forbrug af medier er voksende, og det større antal 

valgmuligheder har medvirket til at få forbruget til at vokse. (…) DR’s reelt 

platformsneutrale public service-kontrakt uden væsentlige begrænsninger af 

virksomheden har muliggjort en stærk tilstedeværelse på de digitale 

platforme, men institutionen når kun i begrænset omfang de unge 

målgrupper” (Public service-udvalget, 2016, s. 24).  

Derudover betegner de den som et resultat af udviklingen, hvor kløften er stor mellem 

de yngre mediebrugere (15-25-årige), som fortrinsvis benytter sig af online medier og 

den anden halvdel (40+), som primært anvender de traditionelle medier. Ydermere 
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udviser gruppen af 0-14-årige en adfærd, der fortrinsvis er online (Public service-

udvalget, 2016, s. 27). Public service-udvalget italesætter generationskløften således:  

”De færre husstande med tv er ikke udtryk for et mindre forbrug af tv- og 

videoindhold. Det er nærmere et udtryk for en ændret tilgang til indhold via 

apparater med adgang til internettet, hvor den gennemsnitlige person har to 

til tre personlige enheder med adgang til internettet (mobil, tablet og pc) 

(Public service-udvalget, 2016, s. 27).  

Public service-udvalget ser den markante ændring i medieforbruget i fremvæksten af 

sociale medier, i hvilke de ser en mere interagerende måde at tilgå medier og 

medieindhold på.  

Artikulation af public service i en ny medievirkelighed 

Efter at have gennemgået de lovmæssige rammer for public service, vil jeg nu vende 

blikket mod public service-udvalget. I det følgende ser jeg nærmere på public service-

udvalgets rapport ”Public service de næste 10 år”, som er resultatet af public service-

udvalgets arbejde og omhandler public service i en ny medievirkelighed.  

Analysen vil først og fremmest beskæftige sig med, at undersøge italesættelserne af 

public service-begrebet for at se, hvilket udtryk public service i en ny 

medievirkelighed får i public service-udvalgets arbejde. Jeg ser denne italesættelse 

som en artikulation, og vil derfor forsøge at kortlægge de elementer, som bliver til 

momenter i forbindelse med italesættelsen af fremtidens public service. 

Da jeg ønsker at undersøge og diskutere, hvordan diskursen ser ud, når der tales om 

noget så centralt men på samme tid usynligt som public service (og produktionen 

heraf), er det nødvendigt at se, hvordan public service bliver artikuleret i public 

service-udvalgets rapport.  

 

Da jeg i det foregående afsnit har forsøgt at klarlægge, hvordan public service-

begrebet ser ud lovmæssigt, står public service frem som en grundlæggende del af det 

danske samfund, og er samtidig en demokratisk instans. Rapporten fra public service-

udvalget skal anvendes til at informere nogle politiske beslutninger fremover i 

forbindelse med kommende medieaftaler. ”På trods af mediefokus på disruptive nye 

digitale tjenester ændrer mediebilledet sig ikke fra den ene dag til den anden. Der er 

især for 40+-gruppen tale om en lineær udvikling, hvor der langsomt suppleres med 
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nye tjenester og holdes trofast fast i de eksisterende” (Public service-udvalget, 2016, 

s. 28). 

For at kunne undersøge de elementer, som bliver til momenter i artikulation af 

fremtidens public service, kan det iagttages i public service-udvalgets rapport, som 

opstiller en række mulige scenarier for hvordan public service i en ny 

medievirkelighed kan se ud.  

“Public service-udvalget har ved opstillingen af scenarier for public service i 

den nye medievirkelighed taget udgangspunkt i forandringer i 

medieudviklingen – herunder teknologi, udbud og efterspørgsel – som med en 

vis sikkerhed kan forventes inden for 10 år. Fælles for forandringerne er, at 

der er tale om eksterne faktorer, som politiske beslutninger har ringe 

indflydelse på, men som vil danne rammen om dansk mediepolitik de næste 10 

år” (Public service-udvalget, 2016, s. 12). 

Ifølge Laclau og Mouffe er artikulation en proces, det er en sammenkædning af 

elementer, som ændres i sammenkædningen, hvorved elementerne opnår en ny status 

af momenter. Enhver stabilitet, lukkethed og entydighed kan derfor kun være en 

delvis overvindelse af en grundlæggende ustabilitet og et meningsoverskud. For 

Laclau og Mouffes diskursanalyse er meningens flydende karakter et ontologisk 

vilkår. Public service-begrebet selv er et forsøg på en artikulation. 

 

I nedsættelsen af public service-udvalget med kommissoriet, bliver formålet for 

public service-udvalgets arbejde at undersøge, hvordan public service ser ud i 

fremtidens medievirkelighed. Samtidig er der også en invitation fra Kulturministeriet 

til at overveje, hvori de demokratiske værdier ligger. Når vi taler om public service-

broadcasting, taler vi både om det indhold som public service-tv repræsenterer, men 

samtidig taler vi også om, hvad public service i sig selv repræsenterer.  

Jeg vil med Laclau og Mouffes begreber analysere italesættelsen af ”public service i 

en ny medievirkelighed”, og hvordan indholdet af udvalget udgør et forsøg på at 

sedimentere diskursen om public service i den nye medievirkelighed, hvor altså det 

som er ude af led, bliver forsøgt rammet ind igen, ved at udvalget stiller mulige 

scenarier til rådighed for kommende politiske beslutninger. 

I forlængelse heraf analyserer jeg, hvordan public service-udvalget og aktører med 

deres rapport forholder sig til den dislokation og forsøger at hegemonisere en anden 

forståelse af public service, som eksisterer sammen med en ny medievirkelighed. Det 
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sker ved, at der bliver skabt en ækvivalenskæde, hvori public service-udvalget tildeler 

elementerne i public service i en ny medievirkelighed en fælles betydning, hvorved de 

kan siges at opnå status af momenter i projektet med at indføre public service i en ny 

medievirkelighed. 

Regeringen og Kulturministeriets italesættelse af public service i en ny 

medievirkelighed finder jeg i de dokumenter, hvori udvalget nedsættes; kommissoriet 

samt i invitationen til public service-udvalgets høring om rationalet for public service 

i det 21. århundrede. Høringen d. 10. september 2015 har det formål at udpege 

konsekvenser af forandringer i mediebrugen, som har fundet sted, og hvordan disse 

opleves som en udfordring for både private medier og public service’s mediers 

økonomi og relevans.  

Formålet med public service-udvalgets arbejde er at opstille scenarier for, hvad dansk 

public service kan og bør være i fremtidens samfund, samt at diskutere 

udviklingstendenserne og de forandringer af rammevilkår, som de iagttager forandret 

inden for det individualiserede og fragmenterede mediebillede (Kulturministeriet, 

Høringsnotat, 2015, s. 4).  

Public service-udvalget 

I nedsættelsen af public service-udvalget (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014) 

bliver det indledende nævnt, hvilke udfordringer en ny medievirkelighed betyder for 

public service: 

”I den nye individualiserede og fragmenterede medievirkelighed er seningen 

og lytningen spredt på flere kanaler og flere og flere vælger selv on-demand, 

hvilken type programmer, de vil se og høre. Der er derfor behov for at tage 

stilling til, hvorledes public service-medierne kan eller skal hjælpe til med at 

tilgængeliggøre og fremme seningen og lytningen (…) og understøtte en 

demokratisk debat med udgangspunkt i danske værdier” (Kulturministeriet, 

Kommissorium, 2014, s. 1). 

Kulturministeriet tegner et billede af en fragmenteret og individualiseret 

medievirkelighed. Med dette billede lægger iagttagelsen af en fragmenteret 

medievirkelighed op til, at der for public service i fremtiden vil være et behov for at 

tage stilling til, hvordan public service-medierne kan beholde seere, og hvordan disse 

medier skal understøtte den demokratiske debat fremover. Det er en del af 

dislokationen, da de ændrede medievaner, betyder at det ikke kan tages for givet, at 
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publikum vælger public service til, hvorfor public service får en ekstra opgave i at 

sikre sening og lytning. Dette ser jeg som et udtryk for noget, som bliver forsøgt 

indlemmet i public service-udvalgets diskurs om public service i en ny 

medievirkelighed, hvor det betegnende bliver skilt fra det som det betegner. Dette 

medfører, at strukturen flyder, og der opstår en hegemonisk kamp om atter at etablere 

en diskursiv orden. 

I kommissoriet bliver elementet ”dansk kvalitetsindhold” med Kulturministeriets 

iagttagelse et moment, da italesættelsen iagttager en central værdi for public service-

medierne i det. Dette bliver yderligere understreget med:  

”De danske public service-medier har en helt særlig rolle i forhold til at 

bidrage til den demokratiske debat i det danske samfund og er i modsætning 

til andre medier underlagt lovkrav om saglighed og upartiskhed.” 

(Kulturministeriet, Kommissorium, 2014).  

Som nævnt i kapitlet analysestrategi og –metode bliver diskurs brugt som et værktøj 

til at trække ned over en virkelighed for at skabe en ramme for en undersøgelse 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 149). Kulturministeriets italesættelser i kommissoriet 

er delvist fikserede i en diskurs om, hvordan public service har været og fungeret 

hidtil. Italesættelserne i blandt andet kommissoriet udgør elementer, som efter Laclau 

og Mouffes teori, er de tegn, som ikke er en del af pågældende diskurs, mens 

momenterne selv delvist fikserer mening i en diskurs (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 

40). 

Jeg undersøger derfor, med udgangspunkt i dokumenterne vedrørende public service-

udvalget og i særdeleshed public service-udvalgets rapport, hvordan public service og 

den teknologiske udvikling indeholder elementer, som i en diskursiv orden bliver 

kædet sammen og danner momenter i diskursen om public service i en ny 

medievirkelighed. 

Temamøde: Rationalet for public service i det 21. århundrede 

Som baggrund for temamødet d. 10. september 2015 omhandlende rationalet for 

public service i det 21. århundrede, artikulerer Kulturministeriet sammen med public 

service-udvalget den iagttagelse, at mediernes rammevilkår, gennem blandt andet den 

teknologiske udvikling, er under forandring. Den teknologiske udvikling har betydet, 

at internationale aktører er trådt ind på det danske mediemarked, og denne indtræden, 

iagttager Kulturministeriet, har medført nogle udfordringer for public service, som det 
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hidtil har fungeret. På den måde kan vi iagttage den teknologiske udvikling som et 

element, der bliver til et moment i artikulationen af public service i en ny 

medievirkelighed. 

Yderligere bliver der i kommissoriet for public service-udvalget iagttaget endnu et 

element, med den konsekvens at de nye aktører på mediemarkedet har betydet en øget 

konkurrence på området. Kulturministeriet iagttager en udfordring i, hvorvidt de 

enkelte medier er mere udfordrede med et marked med flere aktører, som også 

påvirker og udfordrer mediernes mulighed for indtjening. Dermed bliver indtjening, 

eller et større billede af det – økonomi, også et moment for artikulationen af public 

service i en ny medievirkelighed. 

 

Public service-udvalget iagttager en række vilkår, som de ser forandret gennem blandt 

andet den teknologiske udvikling. Disse vilkår ser jeg, med Laclau og Mouffes begreb 

om ækvivalens, som elementer og vil argumentere for, at de bliver gjort til momenter 

i public service-udvalgets rapport, som er udtryk for diskursen om public service i en 

ny medievirkelighed. Disse elementer er blandt andet en større indbyrdes konkurrence 

mellem medierne, at muligheden for kommerciel indtjening er mindre, at adgang til 

brugere er besværliggjort af, at de i højere grad selv vælger, hvilke platforme de 

benytter sig af, samt at vilkår for indholdsproduktion er blevet sværere 

(Kulturministeriet, Debatoplæg, 2015). 

Public service-begrebet præsenterer i sig selv også et moment, når public service-

udvalget i forbindelse med temamødet om rationalet for public service i det 21. 

århundrede italesætter begrebet, når de beder om en vurdering:  

”Public service – en vurdering af hvordan den nuværende indretning af public 

service (forstået som bredden og typen af public service-indholdsproduktion, 

platforme anvendt til distribution af public service-indhold, det økonomiske 

omfang af public service-virksomheden mv.) i Danmark påvirker 

mulighederne, og hvilke opgaver der anses som de væsentligste public service-

opgaver” (Kulturministeriet, Høringsbrev, 2015, s. 5). 

Kulturministeriet og public service-udvalget ønsker også en italesættelse af 

rammebetingelserne for public service, da disse har en betydning for public service i 

en ny medievirkelighed. De får således dannet en ækvivalenskæde i forbindelse med 

italesættelsen af public service i en ny medievirkelighed, da de starter med at 

undersøge de elementer, som udgør både muligheder og udfordringer for public 
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service, og bliver ophøjet til momenter i forhold til at kunne adressere disse 

muligheder og udfordringer for public service i en ny medievirkelighed, som er den 

diskurs, de forsøger at hegemonisere. 

 

I høringsbrevet forud for public service-udvalgets temamøde d. 10. september 2015, 

lægger Kulturministeriet og public service-udvalget op til en diskussion om rationalet 

for public service i det 21. århundrede. Public service-udvalget italesætter i den 

forbindelse en række tendenser, som de ser i mediebilledet. De ser disse tendenser i 

en række forskellige forhold, som de iagttager et behov for at få belyst af aktører og 

interessenter på medieområdet, for i sidste ende at kunne bruge informationen til at 

udbygge deres rapport. Forholdene som public service-udvalget ønsker at undersøge i 

forbindelse med overvejelserne om rationalet for public service i det 21. århundrede 

er følgende: 

- Tendenser i medieudviklingen – Med tendenserne i udviklingen ønsker public 

service-udvalget en vurdering fra medieaktørerne af de væsentligste tendenser 

i medieudviklingen. 

- Økonomi – I forhold til spørgsmålet om økonomi, ønsker public service-

udvalget at undersøge, på hvilken måde de økonomiske rammevilkår har 

udviklet sig for aktørerne. 

- Produktionsvilkår – En vurdering af hvordan den måde, hvorpå 

rammevilkårene har udviklet sig, har påvirket muligheder for produktion af 

dansk journalistisk indhold. 

- Konkurrencesituationen – Hvordan situationen har udviklet sig i forhold til en 

øget konkurrence om borgernes fritid, om annoncekroner og anden 

brugerbetaling, og hvordan den forventes at udvikle sig fremadrettet. 

- Forbrugermønstre – Angående forbrugermønstre ønsker public service-

udvalget en vurdering fra medieaktørerne af, hvordan forbruget af 

medieprodukter har udviklet sig, og hvordan aktørerne forestiller sig, at de 

udvikler sig fremadrettet. 

- Teknologi – Hvordan den teknologiske udvikling har ændret rammevilkår for 

aktørerne, og hvad det forventes at betyde fremover.  

- Public service – Hvordan medieaktørerne ser den nuværende indretning af 

public service i Danmark, og hvordan denne i det hele taget – økonomisk, i 

bredden og typen af public service-indhold – påvirker aktørernes muligheder, 
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og hvilke opgaver der anses for at være de væsentligste public service-

opgaver. 

(Kulturministeriet, Høringsbrev, 2015, s. 3-5). 

Public service-udvalgets artikulation af ovennævnte elementer og de udfordringer og 

muligheder, de hver især betyder, kan ses som et forsøg på at stabilisere eller 

sedimentere den dislokation, som en ny medievirkelighed udgør for public service. 

Ved at forsøge at kortlægge de forskellige forhold i medievirkeligheden, kan 

ovennævnte forhold iagttages som elementer, som bliver til momenter i dannelsen af 

en ækvivalenskæde, da de kommer til at fremstå med en fælles betydning i forhold til 

nodalpunktet public service i en ny medievirkelighed. 

 

Høring, høringssvar og aktørerne 

Som nævnt er public service-forpligtelserne delt ud blandt forskellige aktører – den 

største af disse aktører er Danmarks Radio. De øvrige kanaler, som er med i public 

service-aftalen, er de regionale tv-stationer, som er retsligt uafhængige enheder, samt 

radiokanalen Radio24syv. 

Danmarks Radio er en selvstændig offentlig institution og finansieres gennem blandt 

andet licens: ”DR’s virksomhed finansieres gennem DR’s andel af licensafgifterne 

samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, 

overskudsandele m.v.” (§15 stk. 2 Bekendtgørelse af lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed).  

Danmarks Radio ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af 

kulturministeren. Der er et ønske om, at bestyrelsen er bredt sammensat, så den 

samlede bestyrelse kan repræsentere både mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og 

erhvervsmæssig indsigt. Bestyrelsen er DR’s øverste ledelse og har ansvaret for, at de 

bestemmelser for DR’s virksomhed, der er fastsat i loven, bliver overholdt. Det er 

bestyrelsen, som fastsætter de almindelige retningslinjer for DR’s virksomhed og 

ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR’s direktion (Justesen, 2014). 

Jeg inddrager denne information om Danmarks Radios organisering for at tegne et 

billede af virksomhedsstrukturerne, for at belyse de strukturers betydning for 

virksomhederne, hvori public service på forskellig vis finder en daglig praksis.  
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I public service-udvalgets rapport bliver det tydeligt, at elementerne, som diskuteres i 

forbindelse med public service-udvalgets temamøde om rationalet for public service i 

det 21. århundrede, bliver centrale i udvalgets opstilling af forskellige scenarier, som 

de ser for public service i en ny medievirkelighed. Derfor forholder jeg mig nu til de 

elementer, som udvalget har undersøgt og diskuteret i forbindelse med kortlægningen 

af medievirkeligheden, samt de forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser 

på medieområdet. Igennem artikulationen af medievirkeligheden som den ser ud pt, 

og de muligheder og udfordringer, aktørerne iagttager deri, kan jeg analysere, 

hvordan public service-udvalget italesætter disse elementer og artikulerer dem til 

momenter i en ækvivalenskæde om public service i en ny medievirkelighed.  

 

Udviklingen i en ny medievirkelighed 

I denne del af analysen analyserer jeg, hvordan udfordringerne for public service 

bliver italesat. Med Laclau og Mouffes begreber tages de elementer, som public 

service-udvalget nævner i deres arbejde, og de gøres til momenter i ækvivaleringen af 

public service i en ny medievirkelighed. Formålet med at kortlægge italesættelsen af 

udfordringerne for public service i en ny medievirkelighed, er at kunne undersøge, 

hvilke meningstilskrivninger de forskellige aktører gør, når de knytter mening til, 

hvordan ”public service i en ny medievirkelighed” skal fremstå. 

Med brugen af Laclau og Mouffes begreber følger muligheden at kunne se 

italesættelser i forbindelse med public service-udvalget som artikulationer, samt at 

sætte disse i perspektiv ved at se dem i forhold til hinanden, som sker ved at 

undersøge, hvilke ækvivalenskæder der bliver dannet i forsøget på at skabe mening. 

I kommissoriet (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014) italesætter Kulturministeriet 

public service sammen med begreber som ”sammenhængskraft” og ”individualiseret 

medieforbrug”. Det er begreber, som fremstår modsatrettede, men hvis man tænker 

public service som et redskab, der kan bruges til aktivt at forandre, er det et 

interessant emne for public service-udvalget at få gjort plads til både sammenhæng, 

og individualitet i hvilken indstilling public service-udvalget kommer med. 

Italesættelsen af public service-begrebet bliver centreret omkring det historiske aspekt 

af public service – at public service-mediets virke har været funderet på det hensyn, at 

kunne skabe sammenhæng i befolkningen. Dette virke har været funderet på et bredt 

hensyn om at oplyse og samle befolkningen: 
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”Den samlede public service-virksomhed skal ske via fjernsyn, radio og 

internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og 

tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og 

underholdning” (Debatoplæg, 2015, s. 6). 

 

Teknologi  

Det bliver italesat i Regeringen og Kulturministeriets kommissorium, at 

medielandskabet konvergerer, og at der sker en sammensmeltning af medierne, mens 

de iagttager, at udviklingen i forbrugeradfærden i højere grad har bevæget sig til 

internettet.  

Denne overordnede udvikling, iagttager de, har medført, at de klare grænser mellem 

medier og brugen af disse har forandret sig. Kulturministeriet artikulerer, at som led i 

udviklingen har de et øget fokus på, at danske medier, både de kommercielle og de 

ikke-kommercielle ”kan levere dansk kvalitetsindhold, der tager udgangspunkt i 

danske forhold, og at danske medier i fremtiden indgår i danskernes mediebrug” 

(Kulturministeriet, Kommissorium, 2014). 

Denne nye medievirkelighed – som Regeringen og Kulturministeriet italesætter med 

begreber som fragmentering, internationalisering og hastig teknologisk udvikling, og 

som kulturstyrelsen i deres rapport ”Mediernes Udvikling” (Kulturstyrelsen, 2015) 

også iagttager – er, at medieforbruget delvist er rykket til on-demand. Det vil sige, at 

seeren selv vælger, hvad man vil se og hvornår, hvorfor Kulturministeriet iagttager et 

behov for at:  

”tage stilling til, hvorledes public service-medierne kan eller skal hjælpe til 

med at tilgængeliggøre og fremme seningen og lytningen af kvalitetsindhold, 

ikke bare i radio og tv, men på de medieplatforme den danske befolkning gør 

brug af og understøtte en demokratisk debat med udgangspunkt i danske 

værdier” (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014).  

Den teknologiske forandring bliver iagttaget og italesat af Kulturministeriet og public 

service-udvalget som et digitalt medielandskab, hvori medierne smelter sammen, og 

at udviklingen peger på et fald i forhold til sening af traditionelt broadcast-tv, mens 

der iagttages et stigende forbrug af on-demand mediebrug på nettet, som også spejler 

kulturstyrelsens rapport fra 2015 om mediernes tilstand. Dog overser den, at 



 50 

udviklingen ikke går lige hurtig for alle grupper af befolkningen (Kulturstyrelsen, 

2015). 

   

I høringssvarene fra temamødet d. 10. september giver flere aktører udtryk for, at den 

teknologiske, digitale udvikling og international konkurrence, sammen med 

ændringer i brugervaner, er tendenserne, der påvirker og udfordrer rammevilkårene 

og konkurrencesituationen mest for medierne. En anden række aktører iagttager, at de 

statsfinansierede mediers omfang og rolle, især på internettet, som problematisk ud 

fra et konkurrencemæssigt synspunkt (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 5). En 

bevægelse fra få medieplatforme til mange forskellige bliver italesat som udfordrende 

for danske medieaktører, idet behovet for indhold på alle tilgængelige enheder vokser. 

En aktør oplever fire tendenser: ”1) medieforbrug skal tilgås ”on-the-go”, 2) én 

enhed skal kunne løse flere opgaver, 3) apparater skal kunne kobles på nettet og 4) 

stigende efterspørgsel efter bærbar elektronik” (Kulturministeriet, Høringsnotat, 

2015, s. 6).  

Flere aktører artikulerer med deres høringssvar, at de oplever, at den teknologiske 

udvikling ændrer fundamentalt på vilkårene for danske medier. En aktør italesætter at 

den teknologiske udvikling er styret af markedskræfter, som ikke kan styres af 

broadcastere, producenter eller regulering (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 

6). 

En anden aktør italesætter den teknologiske udvikling som et paradigmeskift, som 

ændrer på den funktion, public service har i samfundet. En anden aktør henviser til 

betingelserne i public service-udvalgets kommissorium, at public service-medierne 

skal nå et bredt udsnit af befolkningen og bemærker, at de frie markedskræfter og 

teleselskaber i dele af landet ikke har ”fundet det økonomisk attraktivt at levere 

brugbare datalinjer og bredbåndsforbindelser” (Kulturministeriet, Høringsnotat, 

2015, s. 7). Denne problematik er interessant på den måde, at hvis en af 

udfordringerne for public service i den nye medievirkelighed er, at publikum ikke 

som en selvfølgelighed ser med, hvordan vil man da kunne fremme sening og lytning 

i en digitaliseret virkelighed, hvis brugerne ikke har lige adgang på grund af dækning. 

Regeringen og Kulturministeriet ser ikke kun de teknologiske forandringer skabe 

udfordringer for og i Danmark. I kommissoriet italesætter de, at Europarådet har 

fremsat en række anbefalinger for ageren i de teknologiske forandringer, og i disse 

anbefalinger identificeret de grundprincipper, som bør ligge til grund for 
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medlemsstaternes bestemmelse af public service-opgaven. Blandt andet betyder det, 

at Danmark efter anbefaling af Europarådet har introduceret princippet, at ”public 

service-medier skal anvende den nyeste tilgængelige teknologi med henblik på at 

opfylde deres public service-forpligtelser.” (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014). 

Dette indikerer, at den teknologiske forandring, som Regeringen og Kulturministeriet 

iagttager have skabt en dislokation for public service, også tidligere har skabt uro på 

feltet. I debatoplægget og høringsnotatet er det ovennævnte teknologiske tendenser, 

der bliver iagttaget som udfordrende for medieaktørerne, og som en del af det der 

forandrer virkeligheden, som aktørerne kender den.  

Internat ional iser ing 

Kulturministeriet og public service-udvalget italesætter en indblanding af 

udenlandske internetaktører, som træder ind i det danske mediebillede og positionerer 

sig med on-demand-tilbud, også har skabt en uro, hvor private publicistisk-

orienterede mediers forretningsmodel bliver ”udfordret af digitalisering og 

internationalisering” (Kulturministeriet, Debatoplæg, 2015, s. 3). Denne udfordring 

for de private virksomheder på medieområdet bliver også artikuleret som en 

udfordring for public service i en ny medievirkelighed. 

En aktør iagttager, at en øget nyhedsstrøm fra internationale udbydere og anbefalinger 

gennem de sociale medier, resulterer i et fragmenteret nyhedsforbrug. I og med at 

danske medier i højere grad fokuserer på at lave nyheder specifikt til målgrupper, kan 

det medføre ”at færre får et bredt overblik over det danske nyhedsbillede og færre 

fælles samfundsdebatter” (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 8).  

Kulturministeriet italesætter denne udvikling, de teknologiske forandringer og 

internationaliseringen, som et behov for at fokusere på, at danske medier også 

fremover indgår i mediebrugen: ”Udviklingen afføder et stigende fokus på, at danske 

medier (…) kan levere dansk kvalitetsindhold, der tager udgangspunkt i danske 

forhold” (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014). 

Dette fokus, på at danske medier også fremover skal være del af danskernes 

mediebrug, begrundes ikke blot af den udvikling, Kulturministeriet iagttager. I 

kommissoriet artikulerer Regeringen og Kulturministeriet, at public service-udvalget 

skal fremsætte forståelse af situationen i medielandskabet, som skal informere 

kommende politiske beslutningsprocesser, og de udfordringer samt muligheder dansk 

public service har i den ændrede medievirkelighed fremover. Kulturministeriet og 
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public service-udvalget artikulerer, at internationaliseringen af mediebilledet i 

Danmark: ”afføder et stigende fokus på, at danske medier – såvel ikke-kommercielle 

som kommercielle – på tv, radio og net kan levere dansk kvalitetsindhold, der tager 

udgangspunkt i danske forhold” (Kulturministeriet, Debatoplæg, 2015, s. 3).  

 

Økonomi og udland 

Én del af public service-udvalgets opgave er som tidligere nævnt at analysere 

samspillet mellem public service-medier og private medier med henblik på disses 

samlede bidrag til samfundets oplysning, udvikling og sammenhængskraft, for med 

det at kunne artikulere de muligheder, der eksisterer for at etablere et tættere 

samarbejde mellem private publicister og public service-medierne (Kulturministeriet, 

Høringsbrev, 2015).  

En gennemgående artikulation i høringssvarene er, at de private medier oplever, at 

deres forretningsmodel er udfordret af de nye krav, som udviklingen medfører, og 

som den fortsatte udvikling kun øger presset på.  

Der er flere aktører, som italesætter, at rammevilkårene for de private medier er 

forringet, og at den økonomiske støtte, der er på området, bidrager til ulige 

konkurrence. 

”Radio24syv bemærker, at mediet som mindre aktør i det danske mediebillede 

er afhængig af samspillet med stærke danske medier, og finder derfor, at det 

er afgørende for kvalitet, uafhængighed og mangfoldighed i det danske 

medieudbud, at en form for licens/skattefinansieret mediestøtte fastholdes” 

(Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 17). 

Dette artikulerer spørgsmålet om økonomi, som bliver italesat som et grundlæggende 

problem i det danske mediebillede, for både de private og de licensfinansierede 

medier. 

Regeringen og Kulturministeriet italesætter med kommissoriet en problematik om 

relevansen for public service-medierne, idet de iagttager den teknologiske udvikling 

besværliggøre, hvordan public service kan forblive relevant. Public service-indhold 

skal fortsat kunne være tilgængeligt, og sening og lytning af public service-indhold 

skal fremmes, når den øvrige sening og lytning er flyttet til elektroniske platforme.  

Udfordringen for de enkelte mediers fortsatte relevans og tilstedeværelse i 

mediebilledet italesættes af public service-udvalget og Kulturministeriet, med at de 
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enkelte medier skal sikre deres fortsatte relevans hos brugere og kommercielle 

virksomheder, selvom vilkårene har ændret sig: 

”Vilkårene for mediernes indbyrdes konkurrence, mulighed for kommerciel 

indtjening, adgang til brugerne, produktion af indhold mv. har forandret sig 

og er fortsat under forandring. Samtidig har nye muligheder som følge af den 

økonomiske, teknologiske og samfundsmæssige udvikling nationalt såvel som 

internationalt også medført ændringer for medierne og brugen heraf – blandt 

andet ved at have dannet grundlag for ændrede brugermønstre og nye tilbud, 

der indtræder i konkurrencen om de samme brugeres tid og penge.” 

(Kulturministeriet, Høringsbrev, 2015, s. 4). 

Konkurrencen fra statsejede medier bliver italesat som noget problematisk for flere 

aktører. Det er særligt i forhold til deres digitale medievirksomhed, at den bliver 

iagttaget som problematisk. Flere aktører oplever, at Danmarks Radios position på 

markedet lægger pres på de kommercielle mediehuses mulighed for at skabe digital 

forretning. Aktørerne italesætter udfordringen i, at DR optager plads og 

opmærksomhed på internettet, som skaber direkte konkurrence for de kommercielle 

medier (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 10). En aktør italesætter den 

økonomiske udfordring med at de licensfinansierede medier svækker de private 

medier – og at det sammen med de internationale medieaktører skaber en 

konkurrenceforvridning, som mediestøtten ikke opvejer (Kulturministeriet, 

Høringsnotat, 2015, s. 11). En anden aktør italesætter med medieudviklingen en ny 

konkurrencesituation i Danmark, og ser, at konkurrencen danske medier imellem er 

på en mindre skala, og at den primære udfordring for konkurrencen kommer fra de 

internationale aktører, der agerer på internettet.  

 

Ovenstående er alle sammen elementer, som igennem public service-udvalgets 

undersøgelse, bliver til momenter: ”Elementer er de tegn, der ikke endeligt har fået 

fikseret deres mening (…) En diskurs forsøger at gøre elementerne til momenter ved 

at reducere deres flertydighed til entydighed.” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 38). 

Public service-udvalget forsøger at afklare, hvad udfordringerne er for public service i 

en ny medievirkelighed ved at kortlægge elementerne og gøre dem til momenter, 

hvorved deres betydning bliver fastfrosset. Gennemgangen af, hvad momenterne i en 

ny medievirkelighed er, gør det muligt for public service-udvalget at formulere de 

fem scenarier for, hvordan public service i en ny medievirkelighed kan se ud. 
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Delkonklusion 

Informationen fra høringsparterne inden for ovennævnte differentielle elementer, gør 

det op til public service-udvalget at gå videre med den indsigt og foretage vurderinger 

af de tendenser i medieudviklingen. Det er også med de ovennævnte italesættelser, at 

mediebranchen og interessenter informerer public service-udvalget forståelse af, 

hvordan påvirkninger af medieudviklingen og de ændrede rammevilkår, ser ud, og 

hvilke muligheder for produktion af indhold, der vil være på det danske mediemarked 

i fremtiden (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 4).  

I det foregående har jeg fremsat de forskellige elementer, som bliver til elementer i 

public service-udvalgets diskurs om public service i en ny medievirkelighed. Jeg har 

gjort dette ud fra hvordan public service-begrebet italesættes af Regeringen og 

Kulturministeriet i forbindelse med nedsættelsen af public service-udvalget. Her 

bliver public service italesat som noget, der spiller en særlig rolle i forhold til at 

bidrage til den demokratiske debat i det danske samfund (Kulturministeriet, 

Kommissorium, 2014). Jeg iagttager, at der i kommunikationen omkring public 

service-udvalget lægges nogen vægt på at undersøge den samfundsmæssige 

sammenhæng, som public service bidrager til, eller ideelt skulle bidrage til. Det, der 

overvejende italesættes i høringssvarene og på temamødet, er spørgsmål om, hvordan 

de private medier kan leve i sund konkurrence med de licensfinansierede medier. 

I public service-udvalgets afsluttende rapport præsenterer public service-udvalget 

deres egen definition af public service. Denne lyder:  

”Medievirksomhed, som med offentlig regulering af indhold, distribution og 

finansiering giver alle borgere fri og lige adgang til et mangfoldigt og alsidigt 

indhold, der upartisk understøtter borgernes handleevne i det danske 

folkestyre i en globaliseret verden samt uafhængigt af kommercielle og 

politiske særinteresser styrker dansk kultur, sprog og sammenhængskraft” 

(Public service-udvalget, 2016, s. 14). 

 

I forbindelse med public service-udvalgets arbejde for at opstille scenarier for, hvad 

dansk public service kan og bør være, finder vi i disse italesættelser af mulighederne 

og udfordringerne for public service. I italesættelsen af muligheder og udfordringer 

dukker nogle forskellige elementer op, som jeg har gennemgået i ovenstående. Disse 
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elementer bliver til momenter i public service-udvalgets udpegning af forskellige 

mulige scenarier for public service i fremtidens medievirkelighed. Laclau og Mouffe 

skelner mellem tegn, der optræder som artikulerende i en diskurs, momenter, og andre 

tegn, der ikke er artikuleret, optræder som elementer. Jeg har i analysen rettet blikket 

mod de elementer, der er blevet til momenter, hvorfor mit blik på artikulationen bliver 

med hvad den indeholder, og i mindre grad hvad den udgrænser.  

Artikulationer bliver til tegn, idet de som elementer danner relationer til hinanden, 

hvorigennem de opnår status som momenter og derved konstruerer en bestemt 

virkelighed i public service-udvalgets diskurs om public service i en ny 

medievirkelighed. 

Rammerne for den rolle, public service udfylder, er først og fremmest fastsat igennem 

lovgivning og de kontrakter, der er indgået mellem regering og public service-

institutionerne. Nedsættelsen af public service-udvalget repræsenterer en dislokation, 

som imidlertid åbner for en diskussion om, hvordan denne ramme og dette 

samarbejde kan se ud i fremtiden, og hvilken betydning det kan have, udtrykker 

public service-udvalget med sine fremtidsscenarier, som jeg ser nærmere på i den 

næste del af analysen.  

Spørgsmålet, som Regeringen og Kulturministeriet med public service-udvalget søger 

at besvare og indfange, er, hvorvidt udviklingen på medieområdet grundlæggende 

stiller nye krav til udmøntningen af public service.  

Det er centralt for denne undersøgelse, da min analyse viser, at der i 

kommunikationen, som omgiver public service-udvalget, er en italesættelse af 

udviklingen, som bliver bærende for et ønske og et behov for at skabe forandringer 

for public service i en ny medievirkelighed.  

Summen af iagttagelserne som Kulturministeriet og aktørerne i og om public service-

udvalget har gjort, af de muligheder og udfordringer, de ser i forbindelse med 

udvalgets opgave om at artikulere public service i en ny medievirkelighed som en 

hegemonisk strategi, vil blive undersøgt nærmere i næste analysedel. 
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3.2 Public service-udvalgets strategi 

Det er ud fra den foregående analyse af diskursen public service i en ny 

medievirkelighed, og artikulationen af public service i en ny medievirkelighed i 

forbindelse med public service-udvalget, at jeg nu kan undersøge, hvilket 

styringsredskab disse beskrivelser udgør i forbindelse med public service-udvalgets 

forsøg på at hegemonisere public service i en ny medievirkelighed. Dette vil sige, at 

jeg kan undersøge hvilken eller hvilke strategier, disse udgør i public service-

udvalgets italesættelse af dem. 

Ifølge Laclau og Mouffe etableres en diskurs ved, at betydning udkrystalliseres 

omkring nodalpunkter, som bliver et privilegeret tegn, som de andre tegn indordnes 

omkring. Jeg har i den foregående analyse påvist, hvordan dette er tilfældet for public 

service-udvalgets italesættelse af elementerne i en ny medievirkelighed, i forbindelse 

med udvalgets undersøgelse af public service i en ny medievirkelighed. Her er det 

nodalpunktet public service i en ny medievirkelighed, som bliver centrum omkring de 

forandringer, public service-udvalget italesætter på området.  

I november 2016 udkom public service-udvalgets endelige rapport, i hvilken public 

service-udvalget har forfattet fem scenarier for, hvordan public service kan se ud i 

fremtidens medievirkelighed (Public service-udvalget, 2016). Jeg ser indholdet i 

denne rapport som forsøg på at sedimentere diskursen public service i en ny 

medievirkelighed. Formålet med public service-udvalgets arbejde var at undersøge 

tendenserne i medieudviklingen, hvorpå disse overvejelser skulle fremsættes for at 

vejlede og informere de politiske processer, der træffer beslutninger i forhold til den 

kommende medieaftale. Den konkrete betydning af public service-udvalgets arbejde i 

forhold til de politiske beslutninger på området ligger altså stadig foran os.  

Hvilke forandringer, og hvilke kommende beslutninger der træffes på området, er 

uvisse. Vi kan ved at undersøge de anbefalinger, som public service-udvalget 

fremsætter i sin rapport for de kommende politiske beslutninger se, hvordan rationalet 

bag public service, som det bliver beskrevet i radio- og fjernsynsloven, bliver 

tematiseret i forbindelse med public service-udvalget. På udvalgets første temamøde 

d. 10. september 2015, blev det debatteret, hvorvidt rationalet bag public service bør 

ændres i den nye medievirkelighed. Der var på dette møde en enighed om, at public 

service også i en digital virkelighed skal søge at opfylde demokratiske, 

samfundsmæssige og kulturelle behov. Hvordan udmøntningen skulle se ud, var der 
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dog på mødet ikke enighed om (Public service-udvalget, 2016, s. 110). Med denne 

fastholdelse af rationalet for public service, følger også en strategi i public service-

udvalgets arbejde, idet udvalget danner deres egen definition af public service.  

”Udvalget har i definitionen indskrevet, at public service upartisk skal understøtte 

borgernes handleevne i det danske folkestyre i en globaliseret verden samt 

uafhængigt af kommercielle og politiske særinteresser styrke dansk kultur, sprog og 

sammenhængskraft” (Public service-udvalget, 2016, s. 110). 

Public service-udvalgets rapport er et udtryk for en, med Laclau og Mouffes begreber, 

sedimentering. Den er et forsøg på at indeholde alle de momenter, som har betydet, at 

diskursen om public service i en ny medievirkelighed har skiftet, ved at danne en ny 

mening af public service i en ny medievirkelighed. 

Man kan iagttage rapportens italesættelse af en række scenarier, som forsøg på at 

sedimentere, hvis ikke hele så i hvert fald dele af, diskursen om, hvordan public 

service i en ny medievirkelighed ser ud. Dislokationen, dét som var ude af plads, og 

som public service-udvalget skulle forsøge at indfange – som jeg har udpeget som 

generationskløften, forskellene i hvordan yngre og ældre borgeres mediebrug – bliver 

med iagttagelserne i rapporten forsøgt sat tilbage på plads, sammen med public 

service-begrebet. Dermed udgør public service-udvalgets artikulation af de mulige 

scenarier for public service en styringsstrategi, ved at italesættelsen af scenarierne 

sammen med en række tværgående forhold forsøger at indfange forandringen og 

stabilisere situationen. 

Laclau og Mouffe bruger hegemonibegrebet til at definere kampen om dominans for 

at bestemme betydningen af et nodalpunkt i en diskurs. Hegemoni finder vi blandt 

andet, når der kan tales om, at én partikulær identitet opnår en universaliserende 

funktion. En strukturs manglende fuldkommenhed må enten være repræsenteret eller 

misrepræsenteret af et af dens partikulære indhold. Det er i denne forstand, jeg 

iagttager at scenarierne er udtryk for strategi, og artikuleringen af dem bliver til 

styringsredskab, da der igennem scenarierne udpeges partikulære identiteter til hvert 

scenarie, som får en universaliserende funktion. 

Når en dominans opnås, sker der en tiltagende præcisering af indholdet. Det er i den 

præcisering af indholdet, at jeg undersøger public service-udvalgets anbefalinger for 

public service i en ny medievirkelighed. Scenarierne, som udvalget fremsætter for 

fremtidens public service, ser jeg som en præcisering af indholdet i diskursen om 

hvordan public service i en ny medievirkelighed kan se ud. Public service-udvalgets 



 58 

rapport bliver instrumentel idet den præciserer, hvordan public service i en ny 

medievirkelighed kan se ud, med de muligheder og udfordringer de forskellige 

scenarier medfører, samt de generelle overvejelser public service-udvalget har gjort 

sig.  

 

De fem scenarier for fremtidens public service 

I kommissoriet til public service-udvalget bliver det nævnt, at en del af rammen for 

public service-udvalgets arbejde, er Europarådet, som i en række anbefalinger har 

identificeret og italesat en række grundprincipper for public service. Ifølge 

Europarådet bør disse grundprincipper ligge til grund for medlemsstaternes 

fastlæggelse af public service-opgaven. Kulturministeriet refererer i kommissoriet til, 

at Europarådet i forhold til public service-medier anbefaler, at medierne anvender den 

nyest tilgængelige teknologi med henblik på, ved hjælp af den udvikling, at kunne 

opfylde deres public service-forpligtelser (Kulturministeriet, Kommissorium, 2014, s. 

2). Dermed bliver inddragelsen af den nyeste teknologi i public service-udvalgets 

scenarier en ”selvfølgelighed”.  

 

Jeg vil kort nævne hvad de forskellige scenarier for public service er, som public 

service-udvalget præsenterer i deres rapport (Public service-udvalget, 2016): 

Scenarie 1: Public service – Overlades til markedet 

Scenarie 2: Public service består – men institutioner forgår 

Scenarie 3: Public service – koncentreres hos DR 

Scenarie 4: Public service – begrænses 

Scenarie 5: Public service – styrkes på dansk 

Det er disse fem scenarier for public service i en ny medievirkelighed, som udvalget 

fremsætter. Udover disse scenarier, fremsætter public service-udvalget nogle 

generelle overvejelser, som de mener, der bør tages højde for i forbindelse med 

kommende beslutninger om public service. 

I rapporten fremsætter public service-udvalget følgende figur, som jeg inddrager for 

at illustrere, hvordan public service-udvalget ser disse fem scenarier i forhold til 

hinanden, samt hvordan de ser ud i forhold til nuværende public service-aftaler. 
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(Public service-udvalget, 2016, s. 102). 

Udover de fem scenarier public service-udvalget fremsætter i deres rapport, 

fremsætter de en definition af public service, hvori de forsøger at tage højde for både 

det historiske og det lovmæssige aspekt af public service: 

“Udvalget finder, at den historiske metode i bedste fald kan forklare, hvad der 

hidtil er sket, og måske også kan lægges til grund for en trendorienteret 

fremskrivning, men er mindre anvendelig, når det drejer sig om at belyse 

mulige brud med traditioner, hidtidig sædvane og værdiforestillinger. For den 

legalistiske metodes vedkommende gælder, at den beskriver gældende ret, med 

hensyn til hvilke institutioner og evt. kommercielle virksomheder, Folketing og 

regering opfatter som public service-medier, og hvilke krav der stilles til 

disses udbud af programindhold og tjenester. Denne afgrænsning er imidlertid 

mindre egnet ved overvejelser om den fremtidige afgrænsning af public 

service-systemet” (Public service-udvalget, 2016, s. 52).  

Public service-udvalget har beskæftiget sig med ovenstående ud fra den præmis, at 

public service skal medvirke til anvendelsen af kvalitetsindhold på de 

medieplatforme, den danske befolkning bruger, for derved at understøtte en 

demokratisk debat med udgangspunkt i danske værdier. For at kunne gøre dette, har 

public service-udvalget i deres rapport opstillet følgende definition af public service:  
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”Medievirksomhed, som med offentlig regulering af indhold, distribution og 

finansiering giver alle borgere fri og lige adgang til et mangfoldigt og alsidigt 

indhold, der upartisk understøtter borgernes handleevne i det danske 

folkestyre i en globaliseret verden samt uafhængigt af kommercielle og 

politiske særinteresser styrker dansk kultur, sprog og sammenhængskraft” 

(Public service-udvalget, 2016, s. 13). 

Med denne italesættelse af en særlig public service-definition for public service-

udvalgets arbejde, lægger public service-udvalget vægt på den offentlige regulering af 

indhold, distribution og finansiering for at give alle borgere fri og lige adgang til et 

mangfoldigt og alsidigt indhold. Dette antyder, at det første af public service-

udvalgets scenarier ikke er realistisk, i forhold til at markedet ville skulle stå for 

reguleringen af public service. Dermed lægger public service-udvalget op til, at public 

service skal opretholde det nuværende rationale bag public service, som indebærer 

demokratiske, samfundsmæssige og kulturelle overvejelser.  

 

Det er Regeringen og Kulturministeriets ønske at undersøge, hvad den teknologiske 

udvikling til dels betyder for public service i fremtiden. Den forstyrrelse, som den nye 

medievirkelighed repræsenterer, udgøres ifølge public service-udvalgets rapport af 

flere forskellige faktorer, nemlig de teknologiske forandringer, brugeradfærd, 

økonomi og konkurrence for medieaktørerne: ”Fælles for forandringerne er, at der er 

tale om eksterne faktorer, som politiske beslutninger har ringe indflydelse på, men 

som er med til at definere det handlerum, som dansk mediepolitik må indrettes efter 

de næste 10 år” (Public service-udvalget, 2016, s. 18).  

Med udgangspunkt i public service-udvalgets italesættelser af public service i en ny 

medievirkelighed og de fem scenarier for fremtidens public service, samt udvalgets 

generelle overvejelser om udfordringerne og mulighederne i public service i 

fremtiden, muliggør en undersøgelse af hvilken strategi der ligger i forlængelse af 

public service-udvalgets arbejde.  Jeg iagttager, at public service-udvalget forsøger 

gennem deres fem scenarier, at fastlåse og afgrænse betydningen af public service i en 

ny medievirkelighed.  

Denne strategi, finder jeg til dels artikuleret i de fem scenarier, hvor public service-

udvalget italesætter hvilke muligheder og udfordringer, hvert af de fem scenarier 

tilbyder. Ved at public service-udvalget fremsætter de fem scenarier, søger de at 
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italesætte og illustrere ”hvad der kan ske, når man vælger forskellige varianter af 

rammebetingelser for public service” (Public service-udvalget, 2016, s. 113).  

”Det må derfor være en mediepolitisk opgave at udvikle reguleringsformer, der 

understøtter og fremmer mediebrug, der inviterer til den form for bredere 

samfundsmæssig forståelse, som folkestyret hviler på” (Public service-udvalget, 2016, 

s. 13) 

I forhold til dislokationen, som jeg i analysedel 1 udpegede til at være 

generationskløften, bliver denne italesat af public service-udvalgets udpegning af 

udviklingen de næste ti år:  

”digitaliseringen har medført en markant ændring af det klassiske 

forbrugsmønster, hvor yngre generationer, når de blev ældre plejede at 

overtage de ældre generationers medievaner. Sådan er det efter alt at dømme 

ikke længere (…) Inden for de næste 10 år vil man gradvist se en forskydning i 

størrelsesforholdet mellem gruppen af digitale brugere og gruppen af 

traditionelle brugere, idet de nuværende 15-25 årige vil blive suppleret af en 

yngre generation, som ligeledes vil gøre sig gældende som brugere af digitale 

platforme – alt imens andelen af traditionelle mediebrugere vil dale som en 

naturlig konsekvens af den demografiske udvikling” (Public service-udvalget, 

2016, s. 36). 

Public service-udvalget forudser, at udviklingen i en ny medievirkelighed vil betyde, 

at der skal opretholdes public service for brugerne af traditionelle flowmedier, men 

samtidig vil der være et behov for en større indsats, hvis public service-medierne vil 

kunne nå brugerne på de digitale platforme (Public service-udvalget, 2016, s. 37). 

 

Muligheder og udfordringer i scenarierne 

I de første to af de fem scenarier (Public service-udvalget, 2016, s. 15), ”public 

service – overlades til markedet” og ”public service består – men institutioner forgår”, 

er det markedet, som bliver eneleverandør af en så ny form for public service-indhold.  

Det tredje og fjerde scenarie ”public service – koncentreres hos DR” og ”public 

service – begrænses” er scenarier, hvor public service-mediernes rolle reduceres til 

henholdsvis antallet af udbydere og programindholdet. 

Det femte scenarie ”public service – styrkes på dansk” er et scenarie, hvor public 

service-mediernes rolle fokuseres mere på det danske indhold. 
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Elementerne, som ligger til grund for, hvordan public service-udvalget ender med 

disse fem scenarier, er gennemgået i første del af dette speciales analyse. Udover 

public service-udvalgets egen definition på public service, og opstillingen af de fem 

scenarier, har udvalget også fremsat en række øvrige overvejelser, som ifølge Laclau 

og Mouffes begreb om momenter, de mener er forhold, som bør indgå i overvejelser 

om fremtidig regulering i det danske public service-system de kommende år. Disse 

overvejelser, kan man se som fortolkninger af scenarierne, og de fokuserer blandt 

andet på : 

• ”Hvis man ønsker at opretholde formålet med public service-medier – dvs. 

understøtte borgernes handleevne i det danske folkestyre og styrke dansk 

kultur, sprog og sammenhængskraft – er det ikke tilstrækkeligt, at der samlet 

set stilles et bredt public service-udbud til rådighed for borgerne. Det er lige 

så vigtigt, at borgerne kan finde public service-udbuddet, og at de faktisk 

anvender det. I den forbindelse er det afgørende, at der skabes mulighed for 

en sammenhængende kuratering af public service-indholdet, så brugerne ledes 

hen til indhold, der ligger uden for deres umiddelbare præferencer. 

• Ønsker man public service-medier, der lever op til de overordnede public 

service-formål, må disse være til stede på alle de platforme, som borgerne 

anvender , både traditionelle radio- og tv-kanaler og alle relevante digitale 

platforme. 

• Især for børn og unge er der et behov for et større udbud af danskproduceret 

public service-indhold. Skal man fastholde børn og unges brug af public 

service-relevant udbud, skal public service-medierne have rammer, der 

muliggør gentænkning af public service for børn og unge, herunder 

produktion af langt mere indhold til de platforme, der er børn og unges 

præferencer. Public service-medierne skal i højere grad gøre brug af de 

muligheder, som de digitale platforme tilbyder, i form af muligheder for 

deltagelse, dialog og fri adgang til attraktivt indhold til unge. 

• Der bør i videst muligt omfang etableres fri onlineadgang til public service-

mediernes samlede indhold inkl. arkivadgang uden yderligere betaling end 

licensbetalingen. 

Public service-udvalget har med produktionen af de fem scenarier, arbejdet ud fra en 

politisk præmis om, at public service skal spille en rolle i den nye medievirkelighed. 
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Dette blev fastlagt allerede i kommissoriet til public service-udvalget, ”(…) at der i 

den nye medievirkelighed er ”behov for at tage stilling til, hvorledes public service-

medierne kan eller skal hjælpe til med at tilgængeliggøre og fremme seningen og 

lytningen af kvalitetsindhold ikke bare i radio og tv, men på de medieplatforme, den 

danske befolkning gør brug af, og understøtte en demokratisk debat med 

udgangspunkt i danske værdier”.” (Public service-udvalget, 2016, s. 110). I arbejdet 

med at tage stilling til netop dette, har udvalget italesat, at rationalet bag public 

service, som det er beskrevet i radio- og fjernsynsloven, vil være det samme i den nye 

medievirkelighed de kommende ti år, hvilket er den periode, som public service-

udvalget sætter som ramme om deres arbejde: ”Det vil sige, at public service også i 

den digitale fremtid skal opfylde demokratiske, samfundsmæssige og kulturelle 

behov” (Public service-udvalget, 2016, s. 110). Således er det også indeholdt i public 

service-udvalgets egen definition af public service. 

I forhold til hvad jeg har udpeget som den centrale dislokation, generationskløften, 

der til dels har skabt behovet for public service-udvalget, og hvordan public service-

udvalgets indstillinger præsenterer en sedimentering af public service i en ny 

medievirkelighed. Når man udpeger en dislokation, udpeger man et muligt 

udgangspunkt for etableringen af nye hegemoniske projekter, fordi når noget er ude af 

led, skaber det en mulighed for at søge nye løsninger, da en dislokation også medfører 

ustabilitet.  

Public service-udvalget ser en medieudvikling, der inden for de næste ti år ikke 

kommer til at betyde, at traditionelle medier mister total indflydelse. De italesætter et 

behov for mediemæssig betjening af begge grupper – både de 15-35-årige og de 40+-

årige, brugerne af de digitale platforme og brugerne af de traditionelle flowmedier 

(Public service-udvalget, 2016, s. 111). 

Jeg vil sige, at man ud fra ovenstående kan udlede, at public service-udvalget ved at 

have italesat denne løsning for generationskløft-problematikken kommer nærmere et 

forsøg på en sedimentering, særligt i forhold til deres fem scenarier, som public 

service-udvalget selv iagttager lykkes med lige netop dette: 

”Udvalgets effektvurderinger af de fem scenarier viser kort fortalt, at 

scenarierne i forskellig grad må forventes at være i stand til at indfri de 

overordnede public service-formål, herunder i forhold til de forskellige 

aldersgrupper” (Public service-udvalget, 2016, s. 111) . 
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Udvalget forventer, at det vil betyde en væsentligt mindre produktion og et mindre 

forbrug af det indhold, som præger i det nuværende public service. Dette scenarie, ser 

public service-udvalget have konsekvenser for produktionen af danskproduceret 

indhold. Sedimentering er som nævnt perioder, der modsat dislokation, er perioder 

hvor en strukturel orden stabiliseres. Det er politiske processer, der søger at kæde det 

tidligere kendte sammen på nye måder (Esmark, 2005, s. 180). 

Forventningen fra public service-udvalget er, at dette ikke gør sig gældende i samme 

grad for scenarie 2, hvor det er markedet, som leverer public service med offentligt 

tilskud. 

”Når det derimod gælder spørgsmålet om disse mediers bidrag til samfundets 

oplysning, udvikling og sammenhængskraft, viser forskningen evidens for, at 

public service-medier og morgenaviser har en positiv indvirkning på 

befolkningens generelle viden om politik og politisk deltagelse” (Public 

service-udvalget, 2016, s. 13) 

Blinde pletter 

Artikulationen af tendenserne i medieudviklingen, som jeg har fremsat i første del af 

analysen, ser jeg som et forsøg på at opnå hegemonisering ved at kæde public service 

ind i en ny medievirkelighed.  

Denne del af analysen bygger videre på de artikulationer inden for diskursen om 

public service i en ny medievirkelighed. For at kunne se på, hvad det verdensbillede 

eller situationsbillede public service i en ny medievirkelighed bliver artikuleret og 

ækvivaleret som, er det relevant til en start at kigge tilbage på høringsbrevet for 

temamødet om ”Rationalet for public service i det 21. århundrede”: 

”Mediernes rammevilkår er under forandring som følge af medieudviklingen. 

Ændringerne har sat mediebranchen i en situation, hvor de enkelte medier 

skal sikre, at de har fortsat relevans hos brugerne og en rimelig lønsomhed i 

forretningen for de kommercielle virksomheder. Internationale aktører er 

trådt ind på det danske marked og påvirker på forskellig vis rammevilkårene. 

Vilkårene for mediernes indbyrdes konkurrence, mulighed for kommerciel 

indtjening, adgang til brugerne, produktion af indhold m.v. har forandret sig 

og er fortsat under forandring. Samtidig har nye muligheder som følge af den 

økonomiske, teknologiske og samfundsmæssige udvikling nationalt såvel som 

internationalt også medført ændringer for medierne og brugen heraf – blandt 
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andet ved at have dannet grundlag for ændrede brugermønstre og nye tilbud, 

der indtræder i konkurrencen om de samme brugeres tid og penge” 

(Kulturministeriet, Høringsbrev, 2015). 

Det er på denne baggrund, at public service-udvalget på nævnte temamøde kan åbne 

feltet og kortlægge og diskutere rammebetingelserne for public service – med input 

fra mediebranchen – til at tilbyde overvejelser om public service i en ny 

medievirkelighed. Med første del af analysen har jeg fremsat et diskursivt felt, hvori 

vi finder Regeringen, Kulturministeriet og public service-udvalgets artikulationer af 

public service i en ny medievirkelighed. 

”De danske public service-medier har en helt særlig rolle i forhold til den 

demokratiske debat i det danske samfund og er i modsætning til andre medier 

underlagt lovkrav om saglighed og upartiskhed” (Kulturministeriet, 

Kommissorium, 2014).  

Rammerne for og kravene til public service-udbydernes virksomhed er hovedsageligt 

fastsat i radio- og fjernsynslovgivningen og public service-kontrakter. Ifølge radio- og 

fjernsynslovgivningens §10 skal den samlede public service-virksomhed, gennem tv, 

radio og internet, sikre den danske befolkning et bredt udbud af information og 

oplysning (Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, §10, 2013). 

Om public service-udvalgets overvejelser i forhold til bestemmelsen af 

rammevilkårene for public service i fremtidens medievirkelighed, siger de følgende: 

”Vi er ikke blevet bedt om at komme med anbefalinger. Og scenarierne kan 

kombineres på mange måder. Men vores håb er, at nuancerne i denne svære 

debat kan få mere plads, og at beslutningstagerne har fået et kvalificeret 

grundlag for at foretage nogle svære afvejninger og informerede valg” 

(Kulturministeriet, pressemeddelelse, 2016). 

Public service-udvalget artikulerer dog i deres rapport, at de ser en udfordring i at 

public service-indhold skal nå ud til borgerne uden en politisk prioritering:  

“Hvis man ønsker at opretholde rationalet bag public service – dvs. understøtte 

borgernes handleevne i det danske folkestyre og styrke dansk kultur, sprog og 

sammenhængskraft – er det ikke tilstrækkeligt, at der samlet set stilles et bredt public 

service-udbud til rådighed for befolkningen (det nuværende fra eksisterende public 

service-institutioner, private medier via puljeordninger eller på anden vis). Det er 

lige så vigtigt, at borgerne kan finde public service-udbuddet og faktisk anvender det. 

I den forbindelse er det afgørende, at der skabes mulighed for en sammenhængende 
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kuratering af public serviceindholdet, så brugerne præsenteres for indhold, der ligger 

uden for deres umiddelbare præferencer” (Public service-udvalget, 2016, s. 114). 

 

Konklusion på scenarierne 

Foruden public service-udvalgets arbejde med at forestille sig, hvordan udviklingen 

ser ud for de danske public service-medier de kommende år, er en del af arbejdet også 

at få italesat, hvordan denne ser ud i forhold til den internationale udvikling. 

Mediepolitisk taler vi om forskellige niveauer: Der er det internationale, som er hvor 

beslutningerne bliver truffet i de internationale samarbejder, Danmark tager del i.  

Traditionen i dansk politik har været, at disse aftaler er indgået for længere tid ad 

gangen. Der har det dominerende styringsrationale været, at virksomhederne, som 

agerer inden for disse aftaler, kunne have tid og rum til at omstille sig og indfinde sig 

i en aftale. Det har dog typisk været nødvendigt at justere i en allerede indgået aftale 

for at tilføje emner. I kommissoriet for public service-udvalget bliver en ny 

medievirkelighed artikuleret som del af en fragmentering, internationalisering og 

hastig teknologisk udvikling, og at disse betyder markante ændringer i 

medieverdenen. 

”De valgte grundscenarier skal som nævnt anvendes til at illustrere, hvad der 

kan ske, når man vælger forskellige varianter af rammebetingelser for public 

service – om det så er i forhold til afgrænsning af public service-indhold, 

produktion, distribution eller finansiering af indholdet eller organiseringen af 

public service-virksomheden. Det er klart, at der findes mange 

kombinationsmuligheder, og effekten på borgernes medieforbrug set i lyset af 

de overordnede public service-formål vil i sidste ende afhænge af, hvordan 

man vælger at ”skrue på forskellige knapper” (Public service-udvalget, 2016, 

s. 113).  

Public service-udvalget fremhæver i afslutningen af deres rapport, en række forhold 

og elementer, som de mener, der absolut bør tages højde for ved udviklingen af 

reguleringsformer for public service i den nye medievirkelighed: 

”Hvis man ønsker at opretholde rationalet bag public service – dvs. 

understøtte borgernes handleevne i det danske folkestyre og styrke dansk 

kultur, sprog og sammenhæng – er det ikke tilstrækkeligt, at der samlet set 

stilles et bredt public service-udbud til rådighed for befolkningen (…). Det er 
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lige så vigtigt, at borgerne kan finde public service-udbuddet og faktisk 

anvender det. I den forbindelse er det afgørende, at der skabes mulighed for 

en sammenhængende kuratering af public service-indholdet, så brugerne 

præsenteres for indhold, der ligger uden for deres umiddelbare præferencer” 

(Public service-udvalget, 2016, s. 114). 

I debatoplægget til temamødet d. 10. september 2015 om rationalet for public service 

i det 21. århundrede italesættes et af aspekterne i public service’s formål – at nå ud til 

den brede befolkning. Public service-udvalget iagttager en ændring i mediebrugernes 

vaner, i kraft af at mediebrugerne finder og udvælger det indhold, de vil have selv i 

on-demand-services.  

”Det forhold, at flere og flere borgere som følge af digitaliseringen i stigende 

grad selv vælger on demand, hvilken type programmer og indhold de vil se og 

høre hvornår, udfordrer den hidtidige begrundelse for de bredt sammensatte 

sendeflader” (Kulturministeriet, Debatoplæg, 2015, s. 3). 

Den måde, on-demand fungerer på, har en forskellig præmis og opererer på en anden 

måde, end public service i sin lovmæssige bestemmelse gør: 

”Overordnet kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt digitaliseringen og det 

mere individualiserede mediebrug bør medvirke til, at rationalet bag public 

service som beskrevet i radio- og fjernsynslovens brede public service-begreb 

bør ændres, eller om formålet med public service er uændret uanset 

digitaliseringen og det individualiserede mediebrug” (Kulturministeriet, 

Debatoplæg, 2015, s. 4).   

I sin rapport kommer public service-udvalget frem til, at den teknologiske udvikling 

har medført en generationskløft mellem ældre og yngre:  

“ (…) forventes det, at befolkningen fortsat i de næste 10 år, som er dette 

udvalgs tidshorisont, vil være splittet af en generationskløft mellem primært 

yngre (de til den tid 15-35-årige) onlinebrugere og den ældre halvdel (40+) af 

borgerne, som fortrinsvis anvender de traditionelle medier. Der vil derfor i 

denne periode fortsat være behov for en mediemæssig betjening af både 

brugerne af de traditionelle flowmedier og brugerne af de digitale platforme 

(Public service-udvalget, 2016, s. 111). 

Forholdene, som de nævnte udfordringer udgør, stiller grundlæggende spørgsmål til 

dansk public service’s formål og rolle i de kommende år. I høringssvarene iagttages 

udfordringer med den nuværende artikulation af formålet med public service. En 
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aktør iagttager, at hvert enkelt public service-program burde leve op til lovens og 

public service-kontraktens bogstav. En anden aktør iagttager i forlængelse af 

medieudviklingen et behov for en ”klar nydefinering af public service-begrebet og 

begrundelsen for, at staten ejer og driver medievirksomhed, og at befolkningen må 

gives friere mulighed for at vælge –også økonomisk” (Kulturministeriet, Høringsnotat, 

2015, s. 21) – dog skal public service stadig beskæftige sig med det, der altid har 

været kernen i public service: At informere og oplyse borgerne. Der er derudover 

fokus på, at de løsninger, som tager stilling til udfordringerne, kræver partnerskaber 

mellem det kommercielle marked og offentlige aktører. ”Altinget anfører, at public er 

et fremmedord og i stedet bør kaldes demokratioplysning eller kernepublicisme, og at 

public service/kernepublicisme kan udgives af andre end statsejede tv-stationer samt 

at begrebet er hævet over medieplatform og ejerskab” (Kulturministeriet, 

Høringsnotat, 2015, s. 21). 

 

Danmarks Radio ser, som udfordringer for dem selv og dansk public service, at det vil 

blive sværere at samle befolkningen om fælles samtaler på tværs af 

befolkningsgrupper og geografi, hvis medieforbruget bliver stærkt individualiseret og 

kommercialiseret. En aktør italesætter, at en stærk dansk public service er med til at 

sikre et solidt dansk mediemarked og iagttager, at økonomien for public service-

aktørerne derfor skal kunne følge med udviklingen. Der er dog også den modsatte 

position; at medielicensen skal sættes ned som konsekvens af den faldende indtjening 

for de private medier (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 18). 

En aktør italesætter brugernes ændrede vaner med de sociale mediers optagelse af 

læsere, lyttere og seere, som værende der, forandringen har fundet sted, og dermed er 

faktorer i ændrede rammevilkår for public service. Danmarks Radio italesætter 

udfordringer i bevægelsen fra traditionelle medieplatforme til nye medieplatforme, og 

at disse er muliggjort af en teknologisk udvikling, som har ført til et i højere grad 

fragmenteret og individualiseret medieforbrug. Derudover er der i høringssvarene 

bred konsensus om, at yngre generationers medievaner er præget og til stadighed 

bliver præget af digitaliseringen, hvor tv som fællesskabende platform er udfordret af 

de sociale medier (Kulturministeriet, Høringsnotat, 2015, s. 9). 

 

Efter at have gennemgået hvad der på det politiske og også idépolitiske niveau findes 

i artikulationerne af public service i en ny medievirkelighed, vender jeg nu mit blik 
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mod, hvilken strategi artikulationerne lægger op til, og hvilke fremtidige udfordringer 

der kan være i horisonten for den.  

Jeg har inddraget høringssvar til at informere min undersøgelse, fordi svarene fra 

aktørerne orienterer sig mod public service-mediernes forskellige aspekter.   

I høringssvarene til temamødet d. 10. september 2015, er der en stor mængde 

medieaktører, som har forskellige forpligtelser i forhold til public service. Dermed 

præsenterer de også et bredt sammensat blik for public service og de udfordringer, 

som de ser for public service i en ny medievirkelighed, som jeg har gennemgået i 

foregående analyse. Medieaktørernes iagttagelser er nogle anderledes fokuserede 

artikulationer, som tilføjer til de iagttagelser af ”det hele billede” af tilstanden for 

public service, der er forskelligt fra høringsnotatet og de uddrag, som 

Kulturministeriet og public service-udvalget har gjort sig. Med medieaktørernes 

iagttagelser kan vi få et blik for nogle detaljer, som ikke har fået plads på public 

service-udvalgets temamøde, fordi det møde fulgte en bestemt dagsorden, hvorfor 

høringssvarene fra medieaktørerne tilbyder en mulighed for at se artikulationerne i et 

andet perspektiv. Public service-udvalget italesætter med sin rapport, at opgaven for 

udvalget bestod i at undersøge, hvad begrundelsen for public service i det moderne 

mediebillede var: 

” Hvad skal den kunne, nu hvor vi også uden public service kan få indhold i 

endog meget store mængder? Det var i kort form den opgave, daværende 

kulturminister Marianne Jelved bakket op af partiernes mediepolitiske 

ordførere gav os ved indgangen til 2015” (Public service-udvalget, 2016, s. 4). 

Kulturministeriet og Danmarks Radio er to forskellige organisationer/agenter. 

Alligevel danner de en ækvivalenskæde i public service diskursen i den ny 

medievirkelighed. Både Kulturministeriet og Danmarks Radio gør sig lignende 

iagttagelser i forhold til mål og strategier for forståelsen af public service i en ny 

medievirkelighed. Disse iagttagelser er dog ikke identiske. Ved at iagttage deres 

italesættelser som ækvivalenskæder, gør det det muligt at iagttage både fælles 

aspekter og mindre afvigelser/uenigheder. I opposition til forståelsen af public service 

og ny medievirkelighed er blandt andet Berlingske. Berlingskes syn på public service 

og ny medievirkelighed kobler sig i en ækvivalenskæde med dem, som har en 

opfattelse af den ny medievirkelighed som værende noget dyrt og udfordrende, og 

som mener, at medievirkeligheden kan og skal ændres.  
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Delkonklusion  

Kampen om hegemoniet for public service iagttager jeg som omskifteligt, da der i 

public service-udvalget og aktørerne findes nogle forskelle i holdningerne mellem 

parterne. Reguleringen af public service som et mediepolitisk værktøj har historisk set 

handlet om at forsøge at tilegne sig og styre de nyeste teknologier (Public service-

udvalget, 2016). 

Dette tema italesættes også blandt erfaringerne om public service i andre lande: 

”Rationalet for public service er i høj grad knyttet op på det 

demokratiunderstøttende og fællesskabsskabende i samfundet samt på at få 

reflekteret kulturen i de respektive samfund og få gjort indhold tilgængeligt for 

alle (…) Som udgangspunkt fremgår public service-forpligtelserne imidlertid 

ret brede både i forhold til indhold, der må vises og til hvilke platforme 

indholdet må spredes på” (Kulturministeriet, 2015) . 

Igen er det vigtigt at understrege, at udvalget ikke skal komme med indstillinger, så 

det som søges bragt frem med public service-udvalget er nærmere et billede af 

tilstanden for public service i Danmark, og hvordan denne service kan eller bør være i 

fremtidens samfund (Kulturministeriet, Høringsbrev, 2015, s. 4).   

”Udvalget er ikke blevet bedt om at vælge mellem scenarierne, og vi skal 

eksplicit ikke mene noget om licensen eller komme med anbefalinger.(…) 

Medierne er i en brydningstid. Branchen er udfordret – også af store 

udenlandske aktører, der ikke har dansk kvalitetsindhold som første prioritet. 

Hvis man vil ændre ved dele af fundamentet i den danske mediestruktur, skal 

man vide, hvad man gør” (Public service-udvalget, 2016, s. 4). 
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4 Konklusion 

Dette speciale tog afsæt i en undren om, hvilken diskurs der kan iagttages i public 

service-udvalgets behandling af public service i en ny medievirkelighed, samt hvilken 

strategi public service-udvalget fremsætter som svar på den oplevede dislokation, i en 

ny medievirkelighed. Min problemformulering lød ”Hvordan problematiserer en ny 

medievirkelighed det demokratiske grundlag i public service-ærindet i forbindelse 

med public service-udvalget?” 

Formålet med specialet har været at undersøge, hvordan der gennem diskursive 

processer sker en produktion af mening, og denne mening   

Jeg har i analysedel 1 vist, hvordan, der gennem forskellige artikulationsprocesser 

dannes relationer mellem elementer, som økonomi og internationalisering, så de 

opnår status af momenter i diskursen om public service i en ny medievirkelighed. 

Momenterne organiserer sig om nodalpunktet ny medievirkelighed og etablererer en 

ækvivalenskæde ved fælles at fiksere mening til public service, sat i en ny 

medievirkelighed. Derigennem bliver diskursen om public service i en ny 

medievirkelighed til centrum i diskursen, omkring hvilket forandringerne, 

udfordringerne og mulighederne findes. 

I analysedel 2 analyserer jeg, den strategi som public service-udvalget bliver udtryk 

for, hvor bestemmelsen af public service i radio- og tv-loven, fortsat er central for 

kommende regulering på public service-området. Udvalget slår fast, at public service 

udgør en grundsten i demokratiet, og også vil gøre det i den fremtidige 

medievirkelighed, hvorfor det bliver relevant, at gøre sig bevidst om hvordan public 

service spiller en rolle i samfundet og hvordan den kan rumme de udfordringer, som 

dislokationen betyder, nemlig nogle væsentligt forskellige måder, som 

medieforbruget ser ud på, og at der er en generationskløft, når det kommer til 

medievanerne for unge borgere og ældre borgere. 

Dette speciale har taget udgangspunkt i en undren over, hvordan regeringen og 

kulturministeriet forholder sig til det demokratiske grundlag i public service i 

forbindelse med public service-udvalget. Ved at have undersøgt hvilken diskurs 

public service-udvalget udtrykker for public service i en ny medievirkelighed, med de 

overvejelser om muligheder og udfordringer for public service i en ny 

medievirkelighed, og ikke mindst italesættelserne af forskellige generationers 
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mediebrug, som public service-udvalget ser præge en fragmenteret og individualiseret 

medievirkelighed, forekom det mig interessant, at se hvordan public service-udvalget 

forholder sig til disse modsigelser, eller de her store spænd, som public service skal 

kunne danne ramme for. På den ene side skal public service også i fremtiden være et 

publicistisk ideal, hvor public service handler om at samle og tilbyde dannelse, på den 

anden side må public service også tilpasse sig et forbrug, som væsentligt anderledes 

og mere individualiseret, end man hidtil har kendt det. Public service-udvalget 

italesætter, at dybden af denne generationskløft ”mangler at blive reflekteret i den 

mediepolitiske debat i Danmark” (Public service-udvalget, 2016, s. 4) . Den 

teknologiske udvikling bliver ofte italesat som noget ustyrligt, som er svært at 

indfange og at styre politisk, public service-udvalget iagttager også nogle af 

forandringerne, som forventes i løbet af de næste 10 år, vil betyde væsentlige 

forandringer:  

”Fælles for forandringerne er, at der er tale om eksterne faktorer, som 

politiske beslutninger har ringe indflydelse på, men som vil danne rammen om 

dansk mediepolitik de næste 10 år” (Public service-udvalget, 2016, s. 12). 

Jeg har forsøgt at besvare specialets problemformulering med udgangspunkt i Laclau 

og Mouffes diskursteori, hvis begreber har skabt blikket for mine analyser.  Laclau og 

Mouffe har et skarpt blik på, hvordan det sociale befinder sig i en konstant 

transformationsproces. Diskursen om public service i en ny medievirkelighed, må 

siges at være netop en transformationsproces, hvor der er definitionskampe, hvor 

forskellige parter søger at italesætte og fremme et særligt perspektiv som den sande 

forståelse af et givet fænomen. Perspektivet som kommer frem, når man undersøger 

en diskurs, har betydning for måden, vi forstår og taler om noget på, samt de 

handlemuligheder vi ser. Selvom formålet med public service-udvalget ikke er, at det 

skal træffe nogen politisk bindende beslutning, så er formålet at skabe et 

informationsgrundlag for kommende politiske beslutninger. Public service-udvalget 

lykkes med, at få kommunikeret at det demokratiske grundlag for public service er 

centralt, selv i en ny medievirkelighed, hvor mediebrugen vil gå i en mere 

individualiseret retning, så er de fællesskabende effekter i public service fortsat 

centrale. Public service-udvalget italesætter disse værdier i dets gennemgang af de 

tværgående overvejelser. Den teknologiske udvikling vil ifølge public service-

udvalget betyde, at der er nogle forandringer, som politiske beslutninger vil have 
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begrænset indflydelse på, hvorfor det bliver vigtigt at overveje hvilken indflydelse 

man vil prioritere. 

Det signifikante for det demokratiske grundlag og de demokratiske værdier, er 

problematikken i forhold til generationskløften og det at have seere til public service. 

Disse to elementer hænger unægtelig sammen, det som public service-udvalget ser i 

en ny medievirkelighed, er at den yngre generation ikke, som det tidligere har været 

tilfældet, overtager ældre generationers medievaner. I den nye medieudvikling ser 

man denne udvikling vendt om, hvor det er den ældre generation, der følger den yngre 

generation i deres måde at bruge de nye medier på. Hvorvidt public service-udvalget 

får held til, at de fem scenarier og de tværgående overvejelser for public service i en 

ny medievirkelighed, vil lykkes med at sedimentere diskursen om public service i en 

ny medievirkelighed, mangler vi stadig at få at se. Om ikke andet, er det et forsøg på 

det. 
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