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Public Service i den bare skjorte. 
Af Christian S. Nissen 

 

Æv, bæv! – den har jo slet ikke noget tøj på, den der ”public service”! De offentligt forpligtede 

radiofoniske kejsere, konger og småfyrster spankulerer rundt i den bare skjorte og gør sig vigti-

ge til bens. 

 

Vi vil komme til at høre det igen og igen, når forhandlingerne om en ny medieaftale går i gang i 

begyndelsen af det nye år. Aviserne vil i kommentarer og ledere den ene dag skose public ser-

vice for begrebets tomhed og utidig konkurrenceforvridning for så den næste dag selv at iklæde 

sig de luftige gevandter som en af begrundelserne for den milliard store offentlige støtte til den 

markedsfrie presse. 

 

De forhandlende mediepolitikere, som til daglig efterlyser en klarere definition og afgrænsning 

af public service, vil i forhandlingernes forløb slække på det definitoriske ambitionsniveau og i 

stedet skyde med spredehagl i form af en række yderlige forpligtelser og uhåndgribelige krav 

om øget kvalitet. 

 

Men der er ingen klar definition af public service radiofoni. Hverken her i landet eller i noget an-

det land. Og Gud ske lov for det. Den kan ikke – og skal ikke – lægges i faste, evigtgyldige ram-

mer som en anden sorteringsmekanisme for hvad der er rigtigt eller forkert at sende. Den skjor-

tebare public service kejser kan ikke klædes i standardsyet konfektion. Det er kulturpolitik og 

hermed beslægtet med en række andre fænomener, hvor vi vil betakke os for en statsautorise-

ret definition: Demokrati, sundhed, velfærd og frihed for blot at pege på nogle få.  

 

Måske skyldes det misforståede savn af definitorisk klarhed, at vi bruger et engelsk begreb. I 

England bruges betegnelsen ”public services” om en bredere vifte af offentlige ydelser, som det 

kommercielle marked af forskellige årsager ikke fuldt ud er i stand til at tilvejebringe, f.eks. politi, 

sygdomsbekæmpelse, uddannelse osv.: Alle områder, som traditionelt er blevet finansieret kol-

lektivt, selvom forbruget sjældent er ligeligt fordelt. Her er der ganske vist nu opbrud: Fængsels-

”service” er i nogle lande på vej ud af de offentlige monopoler til markedet lige som sundhed, 

undervisning og (politi-) beskyttelse. 
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Sådan også på radio- og fjernsynsområdet, hvor en del af de oprindelige teknisk-økonomiske 

begrundelser for monopolet, det offentlige engagement og den kollektive finansiering ikke læn-

gere har væsentlig betydning. Det kommercielle medie marked kan selv med et overvældende, 

grænseløst udbud. Ja – netop grænseløst, for medie markedet er internationalt. Det er aktører-

ne og det programindhold de leverer også. Det skal de ikke bebrejdes, for det nødvendiggør 

produktionsforhold, konkurrencevilkår og prisdannelse.   

 

Men dermed har også dette nye marked en ”imperfektion”. Det kan med sit internationale main-

streamtilbud ikke imødekomme en række samfundsmæssige behov, som i dag kan siges at 

udgøre de væsentligste begrundelser for public service medier: I den ultra korte gengivelse dre-

jer det sig om opretholdelse og udvikling af et fælles, nationalt rum for oplysning og oplevelse, 

der tilgodeser de mange små europæiske landes kulturelle, politiske og sociale mangfoldighed. 

At give også små, nationale brugergrupper, minoriteter og særinteresser et varieret medietilbud. 

Alt sammen noget der forudsætter, at alle så vidt muligt har lige og uhindret adgang til public 

service udbuddet, og at det rent faktisk også bruges af den overvejende del af befolkningen. 

 

Ny, interaktiv teknologi vil give en personlig frihed i et mere individuelt medieforbrug, som tradi-

tionelle massemedier har haft svært ved. Men hvis vi ser samfundet som mere end summen af 

individer på et givet territorium, så er netop denne personaliserede udvikling en ganske særlig 

grund til at opretholde og udvikle medier, der ser brugerne som borgere i et samfund snarere 

end som individuelle kunder i et marked.  

 

Afgrænsningen af public service drejer sig derfor basalt om værdier, samfundssyn og politiske 

holdninger. Ikke nødvendigvis styret af politiske partiskel. Afbødning af det frie markeds imper-

fektioner har f.eks. altid været en hjertesag for sande liberale, hvad enten det var konkurrence-

forvridende monopoler eller andre utilstrækkeligheder.  

 

Men inden for en sådan bred samfunds- og kulturpolitisk forståelse af public service er der hel-

digvis rum for mange fortolkninger og så fleksible rammer, at man hele tiden har mulighed for at 

udvikle og tilpasse public service medierne til skiftende samfundsmæssige vilkår. 

 

Det er godt, at der bliver råbt efter og peget fingre ad public service kejseren, når han i misfor-

stået ivrighed løfter skjortens kant for højt. Men løsningen er ikke at klæde ham i definitorisk 

panser og plade.  

 


