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Den diskutable statsmagt 
Af Christian S. Nissen 

 

Er det et problem, at fire internationale kanaludbydere bestemmer, hvilke tv-kanaler vi kan 

vælge mellem, når vi sidder der hjemme og trykker på fjernbetjeningen? Burde staten gå ind og 

regulere dette område og sikre en friere konkurrence, eller skal regering og folketing holde sig 

langt væk og overlade det til markedskræfterne? De spørgsmål fik jeg en tankevækkende 

belysning af, da nogle mediefolk i Armenien for et stykke tid siden henvendte sig til mig og bad 

om en vurdering af planerne for det nye armenske digitale sendenet.  

Lad os begynde på den hjemlige scene. Siden DR’s monopoltid, hvor der ikke var noget at 

vælge imellem, er der kommet mange hundrede kanaler. Men for de fleste af os er valget 

begrænset til de kanalpakker, der udbydes af satellit- og kabeludbyderne. For nogle år siden 

kunne TDCs kabelkunder stemme om, hvilke kanaler, der skulle være i pakken. Det var den 

gang DK4 blev stemt ud, men alligevel kom ind efter pression fra folketinget. Siden da er 

afstemningerne afskaffet og vi er blevet kunder, som vi er det i supermarkedskæderne. 

På tv-området er ”supermarkederne” to satellitselskaber og to kabeludbydere med TDC som 

den afgørende magtfaktor. Vi så det, da TV2 planlagde at starte en sportskanal, men på grund 

af modstand fra TDC i stedet lancerede sin nyhedskanal. Det er altså ikke uden grund, at disse 

udbydere af programpakker kaldes ”gate keepere”, ledvogtere, for her ligger den reelle magt 

over det kanaludbud, vi som seere kan vælge imellem. Da de fleste satellit- og kabelkunder kun 

er abonnementskunder hos en enkelt af de fire udbydere og et skift mellem udbydere er 

vanskeligt, har gate-keeperne en position som nærmer sig monopolets. 

I 2009 slukkes der for de gamle analoge sendinger, dem vi hidtil har modtaget på en tag- 

eller stueantenne. De erstattes af et nyt digitalt sendenet, som med plads til 20-30 kanaler 

rummer muligheder for at skabe et mere åbent udbud af kanaler med større konkurrence. Da 

staten kontrollerer frekvenserne i æteren, er det folketinget, der fastsætter regler og vilkår for, 

hvordan kanaludbuddet skal styres, og for hvem der får kontrollen over det.  

Folketinget kan vælge at lade en af de nuværende gate-keepere eller et konsortium af dem 

tage sig af det hele. Den løsning ligger lige for og rummer megen fornuft, for få andre 

virksomheder har reelt den nødvendige ekspertise, økonomi og organisation til at løfte opgaven. 

Men det er jo ikke en særlig liberal løsning, der vil kunne bløde op på den nuværende 

monopollignende situation. Alternativt kan folketinget for at øge konkurrencen (og seernes 

valgmuligheder) vælge, at det nye sendenets gate-keeper skal være helt uafhængig af de fire 

eksisterende kanaludbydere. Der er selvfølgelig også den mulighed, at staten via et uafhængigt 
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nævn og en særlig udvælgelsesprocedure vil opretholde en indflydelse på, hvilke kanaler, der 

ud over public service kanalerne skal have plads i det nye sendenet. Ser vi på andre lande, der 

er længere fremme på dette område, er der valgt forskellige ordninger med varierende statslig 

indflydelse på kanaludbuddet.  

Et udvalg under kulturministeriet har undersøgt hele dette område og opstillet forskellige 

løsningsmodeller. Folketinget skal i de kommende måneder træffe et valg. En meget svær 

opgave med mange komplicerede tekniske, driftsøkonomiske og forretningsmæssige 

forudsætninger – og lad mig tilføje, kultur- og forbrugerpolitiske konsekvenser. I hvilket omfang 

skal staten søge at sikre ikke-kommercielle hensyn som f.eks. lokal-tv og tv-kanaler fra vores 

nordiske nabolande, eller seernes mulighed for at vælge kanaler enkeltvis i stedet for at blive 

tvunget til at købe en kanalpakke med en masse kanaler, de måske helst vil være frie for? Kort 

sagt, skal staten overhovedet blande sig i den slags? Vil det undergrave det nye sendenets 

rentabilitet? Kan højre og venstre side i folketinget finde et kompromis mellem den 

markedsorienterede og den statsstyrede model? 

Så tilbage til det armenske eksempel, som blev lidt af en øjenåbner for mig. De armenske 

NGO-mediefolks bekymring drejede sig om noget helt andet. For dem var det ikke risikoen for, 

at store udenlandske medie- og telekoncerner skulle komme til at kontrollere det lokale tv-

udbud. Snarere tvært imod: En privat, gerne vestlig, gate-keeper virksomhed kunne i deres øjne 

være en redningsplanke. De så ikke, som mange af deres kolleger i Vesteuropa, et fortsat 

statsligt engagement som en vej til at sikre mangfoldighed og fri konkurrence. Deres bekymring 

var, at staten ville misbruge kontrollen over kanaludbuddet til at styre programindholdet på 

kanalerne. Altså at tv-kanaler med en såkaldt ”balanceret” holdning til regeringen kunne få 

sendetilladelse, mens kritiske kanaler ville blive holdt ude af æteren. Eksemplerne på en sådan 

statsstyring af meningsdannelsen er desværre legio i de tidligere kommunistlande. 

Tænk, hvor privilegerede vi her i landet er, når selv de, der ser med skepsis på den 

siddende regerings politiske linie, kan ønske sig et vist statsligt engagement i afgørelsen af, 

hvilke kanaler, der skal sendes i det danske digitale sendenet. 

 

 
 

 
 


