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Sammendrag: 
Denne hovedoppgaven tar for seg den planlagte digitaliseringen av bakkenettet i 

Norge. Oppgaven tar utgangspunkt i et systemteoretisk perspektiv med fokus på 

samspillet mellom struktur og aktør over tid, i tillegg til å diskutere betydningen av 

teknologisk endring. Gjennom bruk av dokumentanalyse, intervju og seminar som 

metodisk tilnærming, blir endringen av de politiske og økonomiske 

rammebetingelsene for det analoge bakkenettet undersøkt mellom 1996 og 2004. I 

oppgavens andre del undersøkes selskapet Norges Televisjons informasjonsstrategi 

og posisjoneringsarbeide nærmere, etter at det ble lyst ut konsesjon for bygging av et 

digitalt bakkenett (DTT) sommeren 2002. Oppgaven konkluderer blant annet med at 

digitaliseringen av bakkenettet representerer en konsolidering mot første generasjons 

digital-TV, samtidig som Norges Televisjons har bidratt til å endre på enkelte sentrale 

rammebetingelser i konsesjonsprosessen. 

 

Abstract: 
This thesis is dealing with the planned digitalisation of the Norwegian terrestrial 

network. The thesis is based on a systems perspective, focussing on the interplay 

between structures and actors over time, in addition to discuss the implications of 

technological changes. By using document analysis, interview and seminar as a 

methodological approach, the changing political and economical constraints of the 

analogue terrestrial network between 1996 and 2004 are examined. In the second 

part of the thesis, the information strategy and positioning of the company Norges 

Televisjon are examined, after the authorities sent out a concession invitation for 

building a digital terrestrial television network (DTT) summer 2002. Finally, this thesis 

concludes that the digitalisation of the terrestrial network could represent a 

consolidation towards first generation digital-TV in Norway. At the same time Norges 

Televisjon has been able to redefine some of the central terms during the concession 

process. 
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Kapittel 1 - Innledning 
”Fjernskjermen var samtidig mottager og sender. Den fanget opp enhver lyd som Winston 
laget hvis den var høyere enn en meget lav hvisking [..] En kunne bare gjette seg til hvor ofte 
og etter hvilket system Tankepolitiet tappet en individuell linje.”  

(George Orwell 1948). 
 

Forestillingen om en toveis TV-forbindelse har gått over i historien. George Orwells 

fremtidsfiksjon 1984 handler likevel først og fremst et totalitært regime, ikke TV-

apparatets teknologiske utvikling. Selv om teknologien i store trekk var utviklet før 

andre verdenskrig, var det først fra 1950-tallet at TV-apparatet fikk en større 

utbredelse i den vestlige verden (Smith 1998). Den første generasjonen TV-teknologi 

fungerte som kringkasting, altså som en måte å distribuere audiovisuelt innhold fra 

én til mange over et større geografisk område (ibid: 39f). På grunn av begrensninger i 

den analoge1 teknologien har kringkastingsinstitusjonene hatt liten mulighet til å 

kontrollere eller overvåke den faktiske bruken av TV-sendingene. Rundt 

århundreskiftet var bildet derimot i ferd med å endres. En ny generasjon digital2 

teknologi gjorde det for første gang økonomisk og teknisk realiserbart å opprette 

direkte kontakt mellom kringkaster og publikum. Samtidig har teknologien gjort 

produksjon, distribusjon og mottak mer fleksibelt, i forhold til både mengde, innhold 

og økonomi. Det kan derfor stilles spørsmål om hvordan den digitale teknologien vil 

endre det eksisterende publikums konsummønster, bransjens økonomiske 

inntjeningsmodeller eller innhold mer generelt (Allen 1998). I motsetning til Orwells 

totalitære fremtidsvisjon, har digital-TV-selskapene i sin markedsføring først og 

fremst lagt vekt på et større kanaltilbud, radiokanaler og noen enkle tilleggstjenester 

(Nordal 2002).  

 

                                            
1 Analog kommer av den engelske termen analogous (no. samsvar, likhet). Analog teknologi kan 

defineres som et system som behandler signaler med kontinuerlig varierende verdier (Jensen 1998: 

25). 
2 Digital kommer av den engelske termen digit (no. siffer). Digital teknologi kan defineres som et 

system som behandler signaler med binære verdier (0/1, av/på), i en serie samples med en gitt 

frekvens (Jensen 1998: 25). 
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På 1990-tallet fikk fenomenet digitalisering3 spesiell oppmerksomhet. Denne 

oppmerksomheten kan hevdes å ha sammenheng med det kommersielle internetts 

gjennombrudd4. Annen ny teknologi etablerte seg også på markedet, som 

tilsynelatende endret relativt hurtig på økonomi og kommunikasjonsformer. I offentlig 

diskurs ble teknologien i ytterste konsekvens forventet å revolusjonere både 

økonomi, samhandling og kulturuttrykk. De første datamaskinene ble riktignok 

utviklet allerede på 1930-tallet ved hjelp av radiorør, men med oppfinnelsen av 

transistoren 1940-tallet skjøt utviklingen fart5. I 1965 gjorde forskeren Gordon Moore i 

Intel en observasjon av denne utviklingshastigheten. For hver 24. måned - senere 

endret til hver 18. måned – ble den industrielle produksjonsprosessen såpass 

forbedret at det var plass til dobbelt så mange transistorer på en chip som tidligere. 

Denne observasjonen har senere populært blitt kalt Moores lov, som en forestilling 

om at observasjonen også kunne predikere fremtidig utvikling. Førti år senere kan  

Moores observasjon fremdeles hevdes å ha gyldighet6, slik at selve utviklingen av 

digital teknologi kanskje best kan forstås som en evolusjonsartet prosess.  

 

Teknologien i møte med samfunnet 

Bruksområdene til digital teknologi kan derimot synes å ha fulgt mer 

revolusjonerende trekk. Ved at prisene på datautstyr falt kraftig og at teknologien 

etterhvert fikk kapasitet til å kombinere både lyd, bilde, tekst og video, nærmest 

eksploderte utbredelsen av digital teknologi på 1990-tallet. Tilsynelatende har 

tilgangen til informasjon og mulighetene for egen deltakelse på tvers av landegrenser 

vært større enn noen gang tidligere. Ved at de digitale enhetene får stadig flere 

                                            
3 Digitalisering kan forstås som en prosess hvor analoge signaler erstattes av digitale. I første rekke 

får det konsekvenser for prosessering, transport, lagring og gjenbruk i kommunikasjonsteknologien 

(Jensen 1998: 24f).  
4 World wide web ble utviklet som en pakke åpne standarder omkring 1990. Dette la grunnlaget for 

Internetts kommersielle suksess (http://www.w3.org/History.html (24.11.02 [1995]) [online 17.03.04]). 
5 For en kort historisk tidslinje, se http://www2.fht-esslingen.de/telehistory/comp30.html (05.06.01) 

[online 17.03.04] 
6 Antallet transistorer i hi-end CPU-er, som utrykker blant annet maskinens regnekapasitet, har økt 

lineært i perioden mellom 1965 – 2004 (http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.htm [online 

17.03.04]) 
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funksjonsområder, utfører dem raskere og tar mindre plass, overtar teknologien 

stadig flere funksjonsområder i dagliglivet. En drivkraft for denne utviklingen kan 

hevdes å være av økonomisk art, da utgifter og inntekter, tid og ressurser kan 

rasjonaliseres som følge av digitaliseringen. Mens de fleste medieforetak var i ferd 

med eller hadde digitalisert sine systemer rundt århundreskiftet, var det tradisjonelle 

bakkenettet for TV-distribusjon fortsatt basert på analog teknologi. Satellittdistribusjon 

(heretter kalt DTH7) ble fulldigitalisert fra og med oktober 2002 (Nordal 2002), mens 

kabel-TV-nettene i varierende grad har blitt digitalisert. De senere årene har ulike 

typer bredbåndsnett8 dessuten dukket opp som en ny kandidat for distribusjon av TV.  

 

Hva er Norges Televisjons rolle? 

Norges Televisjon (heretter kalt NTV) ble etablert som et aksjeselskap i delt eierskap 

mellom TV 2 og NRK januar 2002. Siden etableringen signaliserte selskapet et ønske 

om bygge ut og opptre som distributør i et digitalt bakkenett (heretter kalt DTT-nett9). 

Høsten 2002 søkte NTV derfor på en konsesjon som ble utlyst samme vår. I 

motsetning til tidligere konsesjonspraksis, ble konsesjonen utlyst i felleskap av Kirke- 

og Kulturdepartementet (heretter kalt KD og KKD10) og Samferdselsdepartementet 

(heretter kalt SD). Som ledd i digitaliseringen og den politiske prosessen, er 

etableringen av selskapet interessant av flere grunner. For det første har det i NTVs 

konsesjonsmodell blitt forespeilet en kommersialisering11 av frekvensressursene. 

Disse ressursene har statlige myndigheter hatt kontrollen over siden 193312. For det 

andre er NTVs satsning på DTT-nettet interessant, da tilsvarende satsninger har endt 
                                            
7 DTH er kortform for Direct To Home. 
8 Bredbånd er en upresis term, ettersom det betegner flere forskjellige teknologier med vidt forskjellige 

hastigheter og returløsninger. Bredbånd kan likevel defineres utfra toveis overføringskapasitet over 2 

mBit/s (SD 2003: kapittel 4.2). 
9 DTT er korform for Digital Terrestrial Television. 
10 Etter at Bondevik-II overtok regjeringsmakten i 2001 ble Kulturdepartementet (KD) slått sammen 

med Kirkedepartementet (KKD). Jeg bruker derfor forkortelsene KD og KKD avhengig av tidsperioden. 
11 Jeg forstår kommersialisering som ”den prosess som foregår når fenomener som tidligere ikke har 

vært oppfattet som salgsvare, antar karakter av en vare og tilbys på et marked der loven om tilbud og 

etterspørsel danner en pris på fenomenet” (Klausen 1986: 322). 
12 NRK etablerte fikk monopol på bakkenettdistribusjon gjennom Kringkastingsloven av 1933 (Dahl 

1991 [1975]: 220). Ved at det ble åpnet for reklamefinansierte kringkasting i 1992, ble åpnet loven for 

bruk av tidsavgrensede kringkastingskonsesjoner med rettigheter og forpliktelser (Syvertsen 1997). 
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i underskudd og konkurser i blant annet i Spania, Storbritannia og Sverige (Syvertsen 

2004: 192). Med utgangspunkt i en hurtig analog avvikling av det forrige 

kringkastingsnettet lanserte NTV en alternativ modell. Denne modellen innebar at en 

relativt stor andel av befolkningen måtte anskaffe nytt digitalt mottakerutstyr for 

fortsatt å kunne å se TV. For det tredje har samarbeidet mellom NRK og TV 2 blitt til 

etter omtrent 10 år med konkurranse i bakkenettet. Samarbeidet er interessant fordi 

det ble politisk vedtatt at TV 2 skulle opptre som konkurrent til NRK (Syvertsen 

2002b: 21f). For det fjerde innebærer NTVs planer om DTT på mange måter et aktivt 

standpunkt etter mange år med usikkerhet og diskusjon omkring ulike 

distribusjonsformers egnethet.  

 

Overordnet problemstilling 

Prinsippene om allmennkringkasting, og slik de er utledet i kringkastingslov og 

konsesjonspraksis, kan hevdes å ha fungert som et mediepolitisk styringsverktøy for 

å ivareta behov og interesser i befolkningen som ellers ikke vil bli dekket av et fritt 

marked (Syvertsen 2004: 74ff). Allmennkringkasting har på denne måten vært nært 

forbundet med blant annet kvalitativt mangfold, et tilbud basert på demokratiske 

prinsipper for og til hele Norges befolkning, uavhengig av bosted. Begrepet er likevel 

også forbundet med markedsøkonomi, da det har fungert som målsetting for 

reguleringen av TV 2 og P4 sine kommersielle sendinger. Denne orienteringen ble 

først etablert etter at det tradisjonelle monopolsystemet kom under press fra 

begynnelsen av 1980-tallet, da internasjonale kommunikasjonssatellitter åpnet for 

kommersiell TV-distribusjon (Syvertsen 1997: 27). Digitaliseringen representerer 

således en ny teknologisk endring, som blant annet innebærer en ytterligere økning 

av distribusjonskapasiteten gjennom ulike kompresjonsteknikker. Da NRK var den 

fremste eksponenten av den økte konkurransen på 1990-tallet, hevder NTV at deres 

modell for DTT-nettet fortsatt vil gi allmennkringkastingen gode betingelser. På den 

annen side skal driften av selskapet være basert på kommersielle prinsipper (NTV 

2002: 11, 13, 17, 51). En kan derfor spørre seg hvordan digitaliseringen og NTVs 

distributørrolle bidrar til å endre den tradisjonelle kringkastingssektoren. Jeg har med 

dette utgangspunktet valgt å formulere en overordnet problemstilling for 

hovedoppgaven. Denne problemstillingen danner grunnlag for teori, metode og 

analyse: 
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Hvordan endrer teknologisk utvikling politiske og økonomiske rammebetingelser, og 

hvordan posisjonerer enkeltaktører seg i forhold til disse endringene? 

 

Med denne overordnede problemstillingen impliseres en studie av en prosess. I 

studiet av prosesser vil det alltid være en utfordring at premisser, rammebetingelser 

og aktørers holdninger endres underveis i et komplekst samspill. Studier av 

prosesser kan generelt forsvares ved at det legges opp til en tilnærming som 

undersøker dynamikken mellom aktører og strukturer (Syvertsen 2004: 59). Det kan 

argumenteres for at en slik kombinasjon i større grad unngår de deterministiske 

sidene rene strukturstudier kan implisere, med liten handlefrihet hos aktørene (ibid: 

57f), og rene aktørstudier som på den annen side kan kritiseres for ikke å ta inn over 

seg den politiske beslutningsprosessen (ibid: 56f). En annen begrunnelse for valg av 

overordnet problemstilling henter jeg fra en generell tendens innen 

medievitenskapelig forskningstradisjon. Mens tidligere forskning fokuserte på 

kringkasterne som kulturinstitusjoner, har fokus på digitalisering og konvergens flyttet 

fokus over på den mer fragmenterte rollen kringkasteren har fått med sitt 

engasjement innen stadig nye områder (Syvertsen 1999: 35f).  

 

�
��	�������
������	���������

Jeg har valgt å formulere to delproblemstillinger som fokus for nærmere 

undersøkelse. Disse er ment å fungere som en avgrensning og operasjonalisering av 

den overordnede problemstillingen: 

 

1) Hvordan har de politiske og økonomiske rammebetingelsene endret seg for 

bakkenettet mellom 1996 og 2004? 

 

2) På hvilken måte har NTV posisjonert seg i konsesjonsprosessen? 

 

Strukturer og aktører i prosess 

Formålet med den første delproblemstillingen har vært å undersøke 

rammebetingelsene som en politisk og økonomisk struktur de ulike aktørene både 

må forholde seg til og er med på å forme. Dynamikken i prosessen søkes fanget i et 

historisk perspektiv, hvor selv spillet mellom enkeltaktørene har kunnet bidra til 
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rammebetingelser for andre aktører. Formålet med den andre delproblemstillingen 

har vært å undersøke hvordan NTV som én av aktørene har forholdt seg til 

rammebetingelsene på et gitt stadium, og bidratt til å endre disse. Dette legger opp til 

en undersøkelse av hvilke muligheter selskapet har forsøkt å realisere, i et samtidig 

perspektiv ovenfor selskapets informatørrolle i konsesjonsprosessen. Ettersom det er 

gjort lite forskning på kringkasternes økonomi- og informasjonsstrategier (Syvertsen 

1999: 34f), kan disse delproblemstillingene samlet bidra med ny kunnskap til det 

medievitenskaplige fagfeltet. 

 

En utfordring i analyser som ovennevnte problemstillinger legger opp til, er 

individenes plass i organisasjoner og aktører som del av strukturer. Dette kan 

sammenfattes i en problemstilling omkring representasjon, intensjon og rasjonalitet 

(Nylehn 1997: 30ff). Denne utfordringen angår all samfunnsforskning og hvor ulike 

tradisjoner tilnærmer seg dette noe ulikt. En sentral forutsetning om at verden ikke 

foreligger entydig beskrivbar, og at vår oppfatning av den er basert på modeller, er en 

tilnærmingsmåte man blant annet finner i systemteori (ibid: 24). Denne tradisjonen 

vurderer organisasjoner og strukturer som et system av gjensidig avhengige 

elementer13. Dette har medført at tradisjonen har blitt kritisert for å anlegge et 

funksjonalistisk perspektiv (ibid: 24). Senere tilnærminger innen retningen har derfor i 

større grad erkjent at ikke alle forhold vil være mulig å undersøke, betydningen av at 

avgrensninger foretas. Slike avgrensninger kan forsvares ved at et undersøkte 

system alltid vil inngå som del av andre systemer. Hvis omverdenen endres, vil dette 

også komme til utrykk i det undersøkte system (ibid: 25). Ved å undersøke et definert 

nivå, kan forskeren enklere konsentrere seg om å etablere sammenhenger over tid. 

Jeg vil nedenfor redegjøre og begrunne nærmere de avgrensningene jeg har foretatt 

i analysearbeidet. 

 

For det første har jeg gjort en avgrensning av de politiske rammebetingelsene til det 

relevante lovverket og tilknyttede politiske virkemidler og målsettinger. Denne 

avgrensningen er hensiktsmessig, da lovverk og politiske signaler er strukturelle 

forhold som kan gi de ulike aktørene forutsigbarhet, samt at lovverket må følges for å 

                                            
13 Det kan hevdes at systemteori tilnærmer seg individer først og fremst på ledelsesnivå (Nylehn 1997: 

25), mens andre tilnærmingsmåter i større grad enkeltinviders irrasjonalitet (ibid: 24).  
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kunne drive legitime forretninger. For det andre har jeg gjort en avgrensning av til 

økonomiske forhold mellom utgifter og inntekter, konjunktursvingninger, marked- og 

konkurransesituasjon. Disse avgrensningen kan forsvares ved at de enkelte aktørene 

må forholde seg til slike bedriftsøkonomiske forhold om en forsvarlig kommersiell drift 

skal kunne opprettholdes. Således utgjør selve distribusjonsteknologien en 

rammebetingelse alene, da det kan argumenteres for at DTH, kabel-TV, DTT og 

bredbånd har ulike utbyggings- og vedlikeholdskostnader, kapasitet og 

tjenestemuligheter. For det tredje har jeg valgt å fokusere på de mest sentrale 

aktørene i bakkenettet som objekter for analyse. Dette har i første rekke vært 

konsesjonssøker for DTT-nettet NTV og selskapets eiere og kanalleverandører TV 2 

og NRK. I den forbindelse har det også vært naturlig å undersøke bakkenettets eiere 

Telenor og Norkring14. Jeg har primært valgt å konsentrere meg om aktørenes 

strategier i forhold til digitalisering og posisjoneringsarbeide. 

 

Undersøkelsesperioden har jeg avgrenset til tiden mellom 1996 og 2004. Av flere 

grunner fremstod 1996 som starttidspunkt for den politiske og økonomiske prosessen 

som skulle analyseres. I 1996 ble Norkring skilt ut som et kommersielt selskap for 

drift av bakkenettet, etter at styrets ønske om å omdanne NRK til et aksjeselskap ble 

politisk vedtatt (Syvertsen 1997: 109f). Etableringen av Norkring kan vurderes som et 

av tiltakene NRKs ledelse satte i verk for å oppnå større kontroll over de langsiktige 

investeringer i digitaliseringsprosessen (ibid). Inntil 1996 hadde ulike former for 

analog HDTV blitt vurdert som neste generasjons TV15. Etter at hele det interne 

produksjonsapparatet var digitalisert i 1996 gikk NRKs styre i stedet inn for et digitalt 

format (DVB) og en digitalisering av bakkenettet (NRK 1997: 31). Vinteren 2004 har 

jeg valgt å benytte som avslutningstidspunkt. Dette markerer ikke nødvendigvis 

avslutningstidspunktet for den politiske og økonomiske prosessen. Tidspunktet er 

først og fremst valgt som et foreløpig sluttpunkt for beslutningsprosessen, hvor 

                                            
14 Norkring behandles både som et selvstendig selskap og en del av Telenor-konsernet. Inndelingen 

er valgt med utgangspunkt i de ulike selskapenes roller for de politiske og økonomiske 

rammebetingelsene. Ifølge stortingspolitikeren Trond Helleland (H), medlem av kulturkomiteen i 

perioden mellom 1997 og 2001, fungerte Telenor ofte som premissleverandør i digital-TV spørsmål, 

men på en måte hvor de ulike datterselskapene ”satt på alle sider av bordet” (Helleland sitert i 

Syvertsen 2004: 116). 
15 Se NRK 1992: 52, NRK 1993: 48, NRK 1994: 64, NRK1995: 82, NRK 1996: 22 
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kulturkomiteen i sin innstilling (Innst. S. Nr. 128 (2003/04)) gav støtte til KKDs 

anbefaling av NTVs konsesjonssøknad (St. Meld. Nr. 44 (2002/03))16. Dette 

klarsignalet har åpnet for en konsesjonstildelning for et DTT-nett i regi av NTV. 

 

Selv om tidspunktene i prosessen kan gi inntrykk av en lineær prosess, har ikke dette 

vært tilfelle. I vurderingen av ulike teknologiers egnethet for TV-distribusjon, har dette 

vippet mellom DTH, kabel-TV, bakkenett og ulike bredbåndsløsninger. Hva angår 

politisk representasjon og målsettinger i perioden har det dessuten vært flere 

regjeringsskifter. En Arbeiderpartiregjering (AP) (Jagland, 1996 - 1997) ble fulgt av 

en koalisjonsregjering mellom Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet 

(SP) (Bondevik I, 1997-2000). Etter nederlag i et kabinettspørsmål ble 

regjeringsmakten overtatt av AP igjen (Stoltenberg, 2000-2001). Etter valget i 2001 

ble det etablert en ny koalisjonsregjering, denne gang bestående av Kristelig 

Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Høyre (H) (Bondevik II,  2001-).  

 

NTV som brobygger 

I likhet med samfunnsforskningens forutsetning om at verden ikke kan forstås som en 

entydig beskrivbar størrelse, vil dette også gjøre seg gjeldende ved implementering 

av politiske målsettinger, premisser for rammebetingelsene og vedtak. Konkret 

impliserer det en motsetnings- og konfliktfylt politikk med bakgrunn i misforståelser, 

skinnenighet eller -uenighet eller et misforhold mellom målsettinger og virkemidler. 

Jeg har i den sammenheng vurdert spenningsforholdet mellom kulturpolitiske og 

næringspolitiske målsettinger som en slik konflikt17. Denne konflikten kan 

karakteriseres som en konflikt om målsettinger og virkemidler av medienes betydning 

i og for samfunnet, om deres primære rolle som kulturprodusenter eller bedrifter, eller 

i hvilken grad staten skal opptre som aktør eller legge til rette for konkurranse mellom 

kommersielle aktører. I tillegg kan konflikten karakteriseres som en konflikt om 

ideologi, i hvilken grad borgernes og forbrukernes rettigheter skal ivaretas i forhold til 

                                            
16 Se kapittel 3 for en nærmere gjennomgang av politiske beslutningsprosesser. 
17 Det kan argumenteres for at konfliktbegrepet først og fremst betegner en idealtypisk teoretisk 

konstruksjon, da konflikter sjelden vil fungere som gjensidig utelukkende empiriske kategorier 

(Syvertsen 2004: 17).  
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mediebedriftenes behov for gunstige næringsvilkår18. Formålet med denne 

inndelingen har vært både å undersøke hvordan denne konflikten gjenspeiler seg i 

utviklingen av rammebetingelsene, og hvordan NTV har kunnet fungere som 

brobygger.  

 

I en større sammenheng kan oppgaven vurderes som et bidrag til hvordan én av flere 

konsesjonsordninger har blitt implementert i praksis. I forbindelse med 

digitaliseringsprosessen har det blitt stilt spørsmål om en konsesjonsreguleringen på 

sikt bør avvikles og erstattes av nye styringsmodeller, ettersom knapphet på 

frekvensressurser ikke lenger kan legitimere en fortsatt konsesjonspraksis. Da staten 

tradisjonelt har påtatt seg en rolle for sikre rammebetingelser for ytringsfrihet og 

mangfold, kan en da spørre seg hvilke styringsmodeller staten skal benytte ovenfor 

den økning av kanaler, tjenester. I en nylig publisert studie av norsk mediepolitikk 

hevder Trine Syvertsen at økonomiske former for regulering er i ferd med å erstatte 

kulturpolitiske reguleringsformer (Syvertsen 2004: 205f). Dette hevder hun har bidratt 

til et forsterket fokus på lovverk og egenregulering i bransjen. Dette utgjør et av 

perspektivene i oppgaven, og jeg vil kommentere en slik utvikling i forhold til 

konsesjoner som reguleringsform mot slutten av oppgaven. 

 

��������������
	��

I kapittel 2 drøfter jeg aktuell teori og senere års forskning som er relevant for 

problemstillingene ovenfor. Jeg gjør også her kort rede for sentrale begreper slik de 

benyttes i de senere analysekapitlene. I kapittel 3 går jeg gjennom de viktigste 

metodiske valgene jeg har foretatt og hvilke implikasjoner dette har for 

analyseresultatet. I Kapittel 4 tar jeg utgangspunkt i den første delproblemstillingen 

og analyserer endringen av de politiske og økonomiske rammebetingelsene i 

sammenheng med aktørenes strategier og posisjoneringsarbeid. Dette kapittelet 

avslutter med en sammenlikning av rammebetingelsene i 1999 og 2003. Dette 

danner utgangspunktet for kapittel 5, hvor jeg tar utgangspunkt i den andre 

delproblemstillingen. I dette kapittelet analyserer jeg hvordan NTVs prioritering på 

                                            
18 Mitt valg av konfliktbegreper er inspirert av Trine Syvertsens studie av norsk mediepolitikk 

(Syvertsen 2004: 17ff). Konfliktinndelingen avviker likevel noe, da jeg vurderer konkurranseregulering 

som underordnet næringspolitikk og forbrukerregulering som en ikke gjensidig utelukkende kategori. 
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posisjonering og informasjonsarbeid gjenspeiler seg i organisasjonens 

sammensetning, og hvordan selskapet har kunnet utnyttet disse mulighetene i 

konsesjonsprosessen. I kapittel 6 oppsummerer jeg analysenes viktigste funn.  
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Kapittel 2 - Det digitale paradigmet19 
”Once a switched broadband system is installed [..] the incremental cost of adding a program 
or channel is essentially zero. Regional, national, or even international servers can make 
available every minute of video ever produced.”  

(Baldwin et al. 1996 : 128) 
 

Da digitalisering og fremvekst av internett ble del av den offentlige diskurs på 1990-

tallet, kan det for mange ha fortonet seg som det lenge forventede 

informasjonssamfunnet. En slik utvikling hadde blitt vurdert som så viktig at det i 

mange vestlige land hadde blitt utformet nasjonale handlingsplaner20. Etter at de 

internasjonale økonomiske konjunkturene fra 1970-tallet fortrinnsvis hadde blitt styrt 

av oljepris, lønninger og eiendomsmarked (Hansen 2001: 435ff), fikk 

teknologibørsene stadig større betydning fra midten 1990-tallet. Den amerikanske 

teknologibørsen Nasdaq femdoblet for eksempel sin indeksverdi mellom 1996 og 

2000 (Godø 2003a: 14f). I perioden mellom 2000 og 2002 falt derimot indeksen 

tilsvarende i verdi, etterfulgt av ny vekst21: 

 

                                            
19 Begrepet paradigmeskifte forbindes med vitenskapsfilosofen Thomas Kuhn (1962), om teoriers 

fremvekst og fall. 
20 Se for eksempel Skogerbø 1996 for en diskusjon om handlingsplane Europe and the Global 

Information Society (Bangemann et al. 1994) og Den norske IT-veien. Bit for bit (SD 1996). 
21 Stockcharts.com (2004) 
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I et større historisk perspektiv skal en kanskje ikke legge for stor vekt på slike brudd, 

da hele perioden mellom 1978 og 2004 har innebåret vekst. Markedsvekst og fall er 

uansett forbundet med en rekke ulike faktorer som kan være vanskelig å avgjøre i 

samtiden22. Én forklaring tar utgangspunkt i at teknologiselskapene ble for høyt 

verdsatt under den såkalte dotcom-boblen (ibid). Denne forklaringen stammer 

riktignok først og fremst fra investorenes senere offentlige polemikk, hvor selve 

navnevalget er utformet som en kritikk mot 1990-tallets mange oppfinnsomme men 

lite produktive selskaper. 

 

Til tross for svekket tillitt og konjunkturnedgang har nye produkter dukket opp og blitt 

integrert i hverdagen. Det kan hevdes at det har forekommet en mentalitetsendring, 

ettersom tidligere fremmedord sirkulerer som en integrert del av befolkningens 

ordforråd. Ord som digital kan hevdes å være kjent for nybegynneren og interaktiv for 

den viderekommende. Begrepet konvergens er sannsynligvis fortsatt forbeholdt 

eksperten. Hva betyr så disse utrykkene og hvilken innvirkning har de hatt? 

 

���
	��	�����	�����	�������	�	�	�

En vanlig oppfatning av digital lagring, behandling og overføring har vært at en 

oppnår en langt større grad av portabilitet23, siden enhver enhet som kan håndtere 

binære data i utgangspunktet vil kunne benyttes. Tjenester som tidligere var adskilt 

av analoge standarder innen nettverk og terminaler24 ble slik oppfattet å skulle smelte 

sammen. Som del av sammensmeltningen ble det forventet at mange av de 

tradisjonelle markedskillene ville opphøre å eksistere, og at nye allianser og 

eierskapskonstellasjoner ville etableres som en følge av teknologiutviklingen. 

Sammensmeltningen ble kalt konvergens, men i forbifarten har det kanskje vært lett 

å glemme at dette kun gjaldt i prinsippet: 

 

 

                                            
22 Børskrakket på Wall Street i 1929 ble i samtiden tolket som et utslag av for høye lønninger. 

Ettertiden har justert denne oppfatningen, da en rekke andre forklaringsfaktorer har vist seg 

nødvendige å trekke inn (Hansen 2001: 231ff). 
23 Portabilitet kan defineres som flyttbarhet. 
24 Terminal betegner brukerutstyret innen digital kommunikasjon (NOU 1999-26: kap 3.4). 
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”Digitaliseringa, som den første faktoren, har som kjenneteikn at alle typar elektronisk 
informasjon blir like: dei smeltar saman eller konvergerer [..] ettersom alle typar elektronisk 
informasjon prinsipielt  kan overførast på alle typar nett og reproduserast på mange 
forskjellige måtar.”  

(Skogerbø 1996 : 37, min utheving) 
 

Konvergens som melting pot ? 

Slik beskrevet ovenfor kan konvergensbegrepet lett gi inntrykk av en fullstendig 

sammensmeltning mellom tidligere adskilte sfærer. For å låne et utrykk fra 

beskrivelsen av det amerikanske samfunnet, kan melting pot25 fremstå som en mulig 

ekvivalent til konvergensbegrepet. Spørsmålet en således kan stille seg er om det 

kan finnes ulike varianter av sammensmeltningen, og hvilke nye skillelinjer som kan 

oppstå etterpå? Det kan for eksempel vurderes som sannsynlig at allerede etablerte 

aktørene ikke lar økonomiske utfordringer og muligheter gå upåaktet hen, men inngår 

samarbeidsavtaler eller allianser, eller fusjoner i større organisatoriske enheter. Slike 

alliansebygginger innebærer samtidig at enkelte aktører kan bli skjøvet ut og ikke blir 

med i sammensmeltningsprosessen, som en ytterligere problematisering av 

konvergensbegrepet. Ettersom begrepet i utgangspunktet forklarer et veldig stort felt, 

har begrepet blitt kritisert for ikke å kunne defineres uttømmende i forhold til det 

området det forsøker å forklare (Jensen 1998: 26f).  

 

I forhold til den standardiseringen digitaliseringen representerer, og som en 

forutsetning for konvergens, er det også enkelte andre grunnleggende premisser 

som strider mot bruken av sammensmeltningsmetaforen. Digital teknologi, som all 

annen teknologi, krever enighet mellom leverandørene omkring bruk av 

maskinvarestandarder. Da digital teknologi i tillegg benytter programvare- og 

overføringsstandarder26, for å gi mening til de ellers generiske binære verdiene 0 og 

1, blir standardvalgene spesielt viktige. Hvor de analoge skillene tidligere begrenset 

seg til nettverk og terminaler, kan altså helt nye tekniske barrierer oppstå som følge 

av uenighet eller strategisk posisjonering på et nytt nivå. Eksempelvis kan de tidligere 

                                            
25 Melting pot (no. smeltedigel) brukes i USA som metafor på sammensmeltning og bortfall av etniske 

skillelinjer som de opprinnelige immigrantene hadde med seg (Hansen 2001: 30).  
26 Overføringsstandarder kalles også protokoller, altså regler for sending og mottak av data. 

Utviklingen av åpne standarder for protokoller kan forstås som å ha vært en viktig drivkraft ved 

fremveksten av internett (NOU 1999-26: kap 3.1.2.2). 
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inkompatible analoge industristandardene PAL, NTSC og SECAM27 benyttes om 

hverandre ved bruk av en digital-TV-dekoder som støtter disse formatene. Det har 

derimot oppstått nye skillelinjer som følge bruk av inkompatible programvaremiljøer28. 

Ved at distributørene har inngått allianser med dekoderprodusentene, har publikum 

ikke kunnet benytte tilleggstjenestene hos konkurrerende distributører (Nordal 2002). 

Selv om digitaliseringen og konvergensutvikling altså kan legge premisser for en 

sammensmeltning, kan også mer tradisjonell markedskonkurranse og strategisk 

posisjonering virke styrende. Selv om en ren sammensmeltning ikke finner sted, 

ligger det likevel et latent potensiale i digitaliseringen til å kunne endre på tidligere 

strukturer.  

 

Konvergens som mosaic ? 

I et forsøk på å nyansere konvergensbegrepet har ulike definisjoner blitt foreslått. I en 

utredning for Nordisk Ministerråd foreslo Eli Skogerbø (1998 [1997]) en inndeling av 

konvergensbegrepet knyttet til nettverk, tjenester og marked29. Denne inndelingen 

hevdet hun var nødvendig for å inkludere økonomiske og politiske forhold i 

digitaliseringsprosessen. Samtidig kritiserte hun en tidligere rapport utarbeidet av 

konsulentselskapet KMPG, for å ha overfokusert på de tekniske aspektene ved 

utviklingen (ibid: 18). De tekniske forutsetningene for konvergens hevdet hun 

allerede var tilstede, men at konvergensformene utviklingsprosess først og fremst var 

avhengig av investeringsvilje hos selskapene i markedet (ibid: 25). Slik sett så hun 

for seg en tilbudsdrevet utvikling av ny teknologien, altså hvor ny teknologi ikke 
                                            
27 PAL-standarden (Phase Alternating Line) ble valgt som industristandard ved innføring av farge-TV i 

de fleste vesteuropeiske land på 1960-tallet. SECAM (Sequentiel Couleur Avec Mémoire) ble derimot 

valgt som industristandard i Frankrike, østeuropa og midtøsten. NTSC (National Television Standards 

Committee) ble valgt som industristandard i USA (Dahl 1999: 480) 
28 Programvaren må eksekveres av en programtolker, kalt Application Programming Interface (API)  

(NOU 1999-26: kap 10.1.1). 
29 Nettverkskonvergens ble definert som en sammensmeltning av tidligere adskilte nettverk som kabel-

TV, telenett og kringkastingsnett. Tjenestekonvergens ble definert som resultatet av 

sammensmeltningen mellom ulike typer medier, for eksempel papiraviser på nettet eller bøker på CD-

ROM. Markedskonvergens ble definert som oppkjøp og alliansedannelser mellom selskap og bedrifter 

som ønsket å oppnå synergieffekter på grunn av sine kompetanser innen produksjon og distribusjon 

(Skogerbø 1998 [1997]: 18ff). Senere har også et begrepet terminalkonvergens blitt lansert for å 

dekke betydningen av digitale terminaler (NOU 1999-26: kap 3.1.5, 3.4). 
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oppstår som følge av publikums etterspørsel. To år senere tok også en norsk 

offentlig utredning, den såkalte konvergensutredningen (NOU 1999-26)30, 

utgangspunkt i Skogerbøs inndeling og fokus på tilbudsiden i utviklingsprosessen31.  

 

Problemet med å etablere en uttømmende definisjon av konvergensbegrepet synes 

likevel fortsatt ikke tilfredstillende ivaretatt. Dels benyttes begrepet for å beskrive 

forventede utviklingstrekk, dels for å forklare endringer som allerede har skjedd. Selv 

om en finere inndeling av konvergens avgrenser begrepet til ulike felt, forutsetter og 

overlapper de ulike inndelingene hverandre på en måte som ikke er gjensidig 

eksklusive. Dynamikken mellom tilbud og etterspørsel kan dessuten være vanskelig 

å avgjøre, da begge størrelser vil ha betydning i en markedssituasjon. Det kan for 

eksempel hevdes at manglende etterspørsel førte til at mange av dotcom-selskapene 

gikk konkurs og at en enorm etterspørsel har skapt en hel rekke nye SMS-tjenester 

for mobiltelefon. Samtidig er det på det rene at investeringsvilje spiller en rolle selv 

om denne kan være avhengig av brukernes etterspørsel.  

 

Gjennom en studie av TVs utvikling hevdet teoretikeren Raymond Williams (1975 

[1974]) at forholdet mellom teknologi og samfunn best kunne forstås ved å kombinere 

et teknologideterministisk32 og symptomatisk teknologisyn. Med dette forsøkte han å 

kombinere teknologiens samfunnsendrende egenskaper, samtidig som teknologien 

kunne vurderes som et symptom på ulike samfunnsprosesser. Williams hevdet at 

teknologiske innovasjoner alltid ville bli styrt av intensjoner og økonomiske hensyn 

bak forskningen. Samtidig var det ikke nødvendigvis slik at teknologien ville bli tatt i 

bruk på intendert måte. Ferdigutviklet teknologi kunne altså spille en rolle for 

samfunnsutviklingen, selv om den ikke nødvendigvis ville følge deterministiske trekk.  

                                            
30 Se kapittel 4 for en gjennomgang av konvergensutredningens mandat , sammensetning og 

konklusjoner. 
31 Konvergensutvalget hevdet at de viktigste drivkreftene for konvergensutviklingen var investeringer i 

infrastruktur, endringer i rettslige rammebetingelser, utbredelsen av digitale terminaler, og den digitale 

teknologiens nye egenskaper som kompresjon og IP-protokoller (NOU 1999-26: kap 3.1.2). 
32 Marshall McLuhan blir ofte betegnet som representant for et teknologideterministisk teknologisyn, 

etter at han i en historisk studie hevdet at utvikling nye kommunikasjonsteknologier hadde stått for 

samfunnsutviklingen (McQuail 1994 [1983]: 107ff).  
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Med utgangspunkt i ovenstående betraktninger om samspillet mellom teknologisk 

utvikling og samfunnsprosesser, som har blitt fortolket på en ulike måter, kan 

konvergensbegrepet isolert synes utfruktbart å benytte. Den alternative metaforen 

mosaic33 kan i den forbindelse virke mer beskrivende enn melting pot. På bakgrunn 

av begrepets lave presisjonsnivå, har således det alternative begrepet divergens blitt 

lansert. Dette begrepet fokuserer på den spredning av funksjonsområder, 

utrykksformer og skillelinjer som digitaliseringen skaper (Jensen 1998: 27). Når 

konvergensprosessen skal vurderes som et historisk fenomen, med ettertidens 

nyansering og presiseringer, kan det likevel viktig å benytte en vanlig problemstilling 

fra historieforskningen (Dahl 2000: 22): I hvilken grad kan et begrep undersøkes om 

begrepet ikke var kjent for datidens aktører? Denne problemstillingen aktualiseres 

spesielt om en benytter konvergens som forklaringsmodell på 

digitaliseringsprosessen før 1990-tallet, da begrepet først ble etablert. På den annen 

side kan begrepet vurderes utfra 1990-tallets begrensede oppfatning av 

digitaliseringsprosessen. Ved å benytte alternative begreper kan derimot andre 

dimensjoner ved utviklingen undersøkes. Jeg vil i denne oppgaven benytte strategi 

som en alternativ tilnærmingsmåte, som også fanges av den overordnede 

problemstillingen om hvordan enkeltaktører posisjonerer seg til teknologisk, politisk 

og økonomisk endring. 

 

�����	��������	�
	�����	�	��

En av usikkerhetsfaktorene omkring konvergens har vært hvilke nye verdikjeder34 

som skulle overta fra de foregående i markedet. Usikkerheten bunner spesielt ut i at 

markedet er en abstrakt modell for et økonomisk system, som kan fungere isolert 

eller i samspill med andre systemer. I disse systemene vil en rekke ulike faktorer 

kunne spille inn. Jeg velger her å forstå marked utfra bedriftsøkonomisk teori, som 

utfra et næringsperspektiv kan defineres som ”[..] a collection of firms each of which 

is supplying products that have some degree of substitutability to the same potential 

                                            
33 Mosaic benyttes som alternativ metafor på befolkningsammensetningen i USA, som understreker 

bevaringen av de etniske identiteter. Mosaic var forøvrig navnet på den første nettleseren for World 

Wide Web som betegnet evnen til å integrere lyd, bilde, tekst og grafikk.  
34 Verdikjede kan forstås som en profittgenererende mekanisme i et marked (Duffy et al. 1998: 37). 
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buyers” (Koch 1974 sitert i Reve og Grønhaug 1994 [1989]: 121). Denne definisjonen 

vektlegger både aktuelle og potensielle kjøpere av en bedrifts produkter og tjenester. 

Definisjonen innebærer samtidig en konkurransesituasjon, hvor tilsvarende produkter 

og tjenester kan ha substitutter hos andre bedrifter. Det kan i tillegg argumenteres for 

at et marked vil være avgrenset i tid (den faktiske eksistensen av konkurrenter, 

innovasjon av nye tilbud og varierende grad av etterspørsel) og rom (geografisk og 

demografisk spredning) (ibid: 121ff). Digitaliseringsprosessen kan slik skape 

endringer i markedet for mediert kommunikasjon, ettersom den digitale teknologien 

representerer nye type tilbudte produkter, andre markedsaktører og endrede 

geografiske distribusjonsmodeller. Mediemarkedet har for eksempel senere årene 

blitt karakterisert av økt internasjonalisering ettersom store utenlandske aktører har 

etablerer seg i Norge (Syvertsen 2001). Dette markedet har likevel tradisjonelt blitt 

vurdert adskilt av form og fremføringsmetode, med resultat i egne IKT-, kringkasting- 

og telesektorer (NOU 1999-26: kap 3.1.3).  

 

Strategi som styringsfaktor 

Jeg påpekte ovenfor at det ikke er noen automatikk i at digitalisering medfører 

sammensmeltning. Digitaliseringen gjør det likevel prinsipielt mulig å kombinere 

tidligere adskilte medieformer, både hva angår produksjon, innhold, distribusjon og 

mottak. En aktiv styring og posisjonering kan derfor realisere noen av disse 

mulighetene. I bedriftsøkonomisk sammenheng, kan det argumenteres for at strategi 

gjerne inngår som et slikt styringselement i organisasjonen (Reve og Grønhaug 1994 

[1989]: 9). En strategi kan forstås som en plan som iverksettes for å utnytte en 

mulighet eller unngå en felle, eller oppnå en posisjon i et marked i konkurranse med 

andre bedrifter. Strategi vil slik også kunne forstås som drivkraften og perspektivet 

som aktørene benytter underveis i prosessen. I ettertid vil en kunne vurdere den 

realiserte strategi som summen av de tiltak som har blitt gjennomført (ibid). I 

forbindelse med digitaliseringsprosessen har vertikal og horisontal integrasjon35 

                                            
35 Det kan hevdes at diagonal integrasjon, såkalt krysseierskap, også inngår i mediebedrifters 

strategier (se for eksempel Trappel og Meier 1998: 41f, Syvertsen 2004: 34f). Siden diagonal 

integrasjon i første rekke blir forbundet med motiv om profitt i andre lønnsomme foretak, og ikke som 

en direkte konsekvens av teknologien, utdypes denne strategien ikke nærmere her.  
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gjerne blitt  fremhevet som sentrale strategier (McQuail 1994 [1983]: 164f). Jeg vil 

derfor kort presentere disse nedenfor. 

 

Vertikal integrasjon 

Alle former for mediert kommunikasjon kan kjennetegnes ved at det er nødvendig 

med en eller annen form for teknologi for å kunne formidle eller dele et budskap, 

tekst eller annet meningsfylt innhold mellom avsender og mottager36. Det er i denne 

forbindelse at form og fremføringsmetode får relevans, da teknologien må være 

kompatibel hele veien fra avsender til mottager. Vertikal integrasjonsstrategi kan slik 

defineres som en plan for å oppnå kontroll rundt hele eller deler av 

kommunikasjonsprosessen:  

”Vertical media concentration stands for activities of a given media enterprise seeking or 
exercising control over all or some steps necessary for the production and distribution of a 
given media. [..] At the end, the vertically integrated firm has the benefit of reduced 
competition and a market advantage over others”.  

(Trappel og Meier 1998: 41) 
 

Vertikal konsentrasjon og kontroll har tradisjonelt blitt forbundet med et fysisk 

distribusjonsnivå, for eksempel gjennom produksjon, trykking og distribusjon av en 

avis, eller maskinvareprodusenters kontroll over kontaktstandarder, kabler eller 

verktøy. For digitale enheter er et slikt fysisk nivå i større grad blitt standardisert. 

Vertikal integrasjon kan likevel oppnås gjennom et betingelsesstyrt tilgangsystem37 

som kan finnes installert i programvaren i det enkelte ledd i distribusjonskjeden. En 

slik funksjonalitet har blitt kalt for digitale portvakter  for å vise til den kontrollen 

aktøren får over produktene og tjenestene som leveres (NOU 1999-26: kap 10.1). 

Bruk av proprietære38 standarder er en måte aktøren kan oppnå kontroll på, og enten 

ved å forhindre at konkurrenter utvikler tilsvarende produkter og tjenester på et gitt 

marked, eller eventuelt gi aktøren mulighet til velge samarbeidspartnerne. En annen 

måte er å benytte det betingelsesstyrte tilgangssystemet i terminalen, som gir 

                                            
36 Det finnes i utgangspunktet mange ulike kommunikasjonsmodeller som tilnærmer seg 

kommunikasjonsprosessen ulikt (se for eksempel McQuail og Windahl 1993). Poenget med 

forenklingen er å vise teknologiens betydning. 
37 Betingelsesstyrt tilgang kalles også Conditional Access (CA) (NOU 1999-26: kap 10.1.1). 
38 Proprietære standarder (eng. proprietary) betegner standarder som er patentert og del av en 

organisasjons eiendom (NOU 1999-26: kap 3.4.3). Standardene er således ofte udokumentert for 

teknisk implementering, og beskyttet mot uautorisert bruk. 
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mulighet til å differensiere tilbudet etter betalingsvilje, favorisere egne produkter og 

tjenester fremfor andres, eller utelukke konkurrenter helt (Østergaard 1998: 98f). 

Digitale portvakter fungerer slik som sentrale forutsetninger for de nye verdikjedene.  

 

Horisontal integrasjon 

Vertikal integrasjon kan være problematisk å oppnå i praksis, da aktøren vil være 

avhengig av investeringsvilje, lovverk kan sette begrensninger, eller aktøren er 

avhengig av spisskompetanse på de enkelte leddene i distribusjonskjeden. 

Horisontal integrasjon kan slik fungere som en alternativ eller supplerende strategi: 

”Horizontal [..] concentration stands for concentration process within one and the same media 
industry sector. [..] A horizontal merger provides the firm with an alternative to the rigour of 
competition and can create a highly profitable dominant corporation” 

(Trappel og Meier 1998: 41) 

 

Slik sitatet antyder innebærer horisontal integrasjon gjerne oppkjøp, fusjoner, 

samarbeid eller andre former for allianser. Den mest åpenbare fordelen er at 

gjennomføring av en slik strategi vil kunne gi færre konkurrenter. For digitaliseringens 

del finnes det riktignok også andre virkninger av horisontal integrasjon. I forbindelse 

med introduksjonen av digitale portvakter og standarder, vil selve utbredelsen av en 

type teknologi eller standard kunne virke som drivkraft på markedet. Et feilvalg av 

standard kan slik føre til en såkalt teknologifelle39, da aktøren kan risikere at store 

investeringer i teknologien på et senere går tapt.  

 

����	���	�	��	���	��������	��

Det kan hevdes at ytringsfrihet og kulturelt mangfold kommer under press som følge 

digitalisering,  kommersialisering og internasjonaliseringstendensene, som blant 

annet har ført til en høy aktivitet på reguleringsområdet (Syvertsen 2001). En av de 

mest synlige konsekvensene er økt eierskapskonsentrasjon og alliansebygging 

mellom aktørene. Samtidig representerer digitaliseringen mange nye muligheter, som 

blant annet større geografisk mobilitet, nytt innhold, nye tjenester. Med økt 

                                            
39 Teknologifelle betegner et faremoment som særlig allmennkringkasterne har blitt stilt ovenfor ved 

valg av distribusjonsteknologi (Brandrud 1997: 92, St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 7.1). Kommersielle 

selskaper innen mobiltelefoni og digital-TV har derimot utnyttet mulighetene i tilgangsystemet for å 

binde nye kunder til abonnementsavtaler ved kjøp av subsidiert utstyr (Nordal 2002). 
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distribusjonskapasitet gir dette samtidig større mulighet for større egen deltakelse i 

mediene. Endringene i mediesektoren kan i et større tidsperspektiv også vurderes i 

sammenheng med reformering som har skjedd av offentlig sektor, ofte kalt New 

Public Management (NPM).  

 

New Public Management 

Det kan argumenteres for at NPM-reformene startet etter fremveksten av 

nyliberalismen på 1970- og 1980-tallet (Skogerbø og Storsul 2003: 8f). Selv om 

NPM-begrepet ikke inneholder én klar definisjon, blir det i norsk sammenheng gjerne 

brukt for å betegne det fokus reformene har hatt i retning mål og resultatstyring, 

strukturell fristilling fra staten og konkurranseutsetting (Christensen og Lægreid 

2001). Med utgangspunkt i markedets selvregulerende effektivitet, har reformene 

forventet å gi bedre og mer effektiv ressursbruk, en mer profesjonell ledelse og 

forbrukerne et bedre og billigere tilbud. Reformbevegelsen kan likevel ikke betegnes 

som laissez-faire40, da reformene samtidig har innebåret etableringen av en rekke 

statlige tilsynsordninger og kontrolltiltak for å sikre overordnede politiske 

målsettinger. Det kan derfor argumenteres for at flere NPM-reformenes behov for 

ulike kontrollorganer ikke har gitt vesentlige ressursbesparelser (Syvertsen 2004: 43). 

 

Den markedsorienteringen som har skjedd innen kringkastingsektoren fra 1980-tallet 

kan slik også vurderes i NPM-sammenheng (Syvertsen 2004: 42f). Samtidig kan en 

spørre seg hvordan norske myndigheter ellers skulle ha regulert 

kringkastingssektoren etter at kommunikasjonssatellittene åpnet for kommersiell 

distribusjon fra begynnelsen av 1980-tallet41. I første omgang ble det åpnet for et 

reklamefinansiert TV 2 i bakkenettet fra 1992, og NRK skiftet organisasjonsform til 

aksjeselskap i 1996 for å møte den nye konkurransen42. Ettersom distribusjonen 

fortsatt var analog, førte knapphet på tilgjengelige frekvensressurser i eteren til at 

                                            
40 Begrepet laissez-faire forbindes med økonomen Adam Smiths og boken Wealth of Nations (1776) 

og teoriene om markedets usynlige hånd som overflødiggjør statlig tilstedeværelse. 
41 For en gjennomgang den offentlige debatten omkring TV 2, se for eksempel Dahl og Høyer 2003: 

30ff og Syvertsen 1997: 25ff. 
42 Se kapittel 4. 
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ikke ble det ikke åpnet for flere aktører43. I neste omgang setter digitaliseringen 

denne reguleringsformen under nytt press, ettersom den utnytter frekvensene bedre 

gjennom ulike kompresjonsteknikker, samt at kabel-TV og DTH relativt fritt har 

kunnet formidle utenlandske kanaler som følger annet lovverk enn det i Norge44. 

Etter at Norge inngikk EØS-avtalen i 1994 har norsk lovgivningen ytterligere blitt 

utfordret, ved at statlig kryssubsidiering ikke lenger vil være tillatt (EØS-avtalen 1994: 

art. 61). Samtidig pålegger EØS-avtalen den enkelte nasjonalstat å implementere 

nye EU-direktiver i lovverket, selv om det gis mulighet for å lage strengere regler 

(Syvertsen 2004: 151f).  

 

Mellom tele- og kringkastingspolitikk 

I tillegg til at kringkastingsektoren har blitt mer markedsorientert og liberalisert, kan 

digitaliseringen ha bidratt til å skape mindre synlige skillelinjer mellom 

telekommunikasjon og kringkasting. Som jeg tidligere nevnt har disse sektorene 

tradisjonelt vært adskilt av form og fremføringsmetode, og regulert med ulike 

målsettinger og virkemidler. Det kan argumenteres for at kringkastingsvirksomhet 

fortrinnsvis har vært regulert etter kulturpolitiske målsettinger, mens 

telekommunikasjon i større grad har vært regulert med målsettinger innen 

næringspolitikk (Michalis 1999).  

 

For telepolitikkens del kan det hevdes at den fremste målsettingen har vært å sikre 

befolkningen tilgang til tjenestene (ibid: 149). Målsettingen har blitt begrunnet med å 

et ønske om å skape såkalte nettverkseffekter, altså at den næringsmessige verdien 

av å være tilknyttet et nettverk øker i takt med antallet andre tilknyttede (Skogerbø og 

Storsul 2003: 63). Virkemidlene har gjerne blitt utformet som krav til universelle 

                                            
43 Det kan argumenteres for at konsesjoner har blitt brukt i nyere norsk historie for å beskytte 

nasjonale interesser ved bruk av offentlige ressurser som olje, fisk, eller et fossefalls evne til å 

produsere strøm (Furre 1996 [1992]: 40, 353f, 380). 
44 TV 3 distribueres via Viasats DTH-tilbud. Selskapet formidler sendingene sine fra England og følger 

derfor engelsk lovgivning. Lovgivningen tillater blant annet reklame rettet mot barn, reklame for 

legemidler, samt lenger og flere reklameavbrudd enn det som er tillatt i Norge (NOU 1999-27: kap 

6.1.2).  
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tjenester hos tilbyderne, i form av lovverk som regulerer samtrafikk45 over 

konkurrerende nettverk, pålegg om geografisk dekning, makspris og en viss 

minstekvalitet på tjenesten (Storsul 1997: kap 1.6). Innholdet på teletjenestene har 

derimot blitt vurdert uhensiktsmessig å regulere på grunn av hensynet til 

ytringsfriheten (NOU 1999-27: kap 4.3.5). Hensynet til ytringsfriheten kan derfor 

hevdes å ha vært grunnen til at kontroversielle teletorgtjenester relativt fritt har 

kunnet etableres (Skogerbø 1998 [1997]: 36). Fremveksten av internett har 

ytterligere problematisert denne reguleringsformen, da enkeltindivider har fått 

mulighet til å publisere store mengder kontroversielt og illegalt innhold uavhengig av 

tjenesteleverandørens godkjennelse (NOU 1999-27: kap 8.1.2).  

 

For kringkastingspolitikkens del kan målsettingene derimot hevdes å ha vært å sikre 

sosiale og kulturpolitiske målsettinger ved å innholdsregulere tjenestene (Michalis 

1999: 149). Ved at kringkasting har fungert som en-til-mange kommunikasjon, 

fremfor telekommunikasjonens såkalte en-til-en, samt at begrensninger i tilgjengelige 

frekvensressurser har muliggjort kun et fåtall kanaler, har lovreguleringen blitt 

legitimert utfra begrenset tilgang. Det kan argumenteres for at dette var grunnen til at 

NRK ble etablert med monopolrettigheter etter vedtaket som endte i egen 

kringkastingsloven i 1933 (Dahl 1991 [1975]). Selv om NRK hadde en viss grad av 

redaksjonell frihet og innholdsbestemmelsene ikke var direkte eksplisert i 

kringkastingsloven, ble det likevel stilt krav til innholdet gjennom årlig debatter i 

Stortinget (Dahl 1999). Ved utformingen av kringkastingskonsesjonen for privateide 

TV 2 (KD 1991) ble det derfor nødvendig å eksplisere kravene til innhold i form av 

ulike forpliktelser og rettigheter (Syvertsen 1997: 36). Kort tid senere ble slike krav 

også eksplisert av KD i stortingsmeldingen Media i tida (St. Meld. Nr. 32 (1992/93)). 

Selv om innholdskravene nå for første gang ble eksplisert, har slike overordnede 

definisjoner vist seg vanskelige å implementere i praksis, da de gjerne blander 

sammen deskriptive og normative kriterier, i forhold til hva som har vært, og hva som 

bør være allmennkringkasting (Collins 1998: 53).  

 

                                            
45 Samtrafikk (eng. interconnection) betyr trafikkutveksling over konkurrerende operatører og nettverk 

(Verhoest 2000: 596). 
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Bedre utnyttelse av frekvensressurser og bruk av returkanaler innen kringkasting, har 

ført til at telekommunikasjon og kringkasting har tilnærmet seg hverandre (Skogerbø 

1998 [1997]: 36f). På dette grunnlaget kan det hevdes at kringkastingspolitikk og 

telepolitikk må tilnærme seg hverandre i mål og virkemidler, men som også kan 

innebære en konflikt mellom kultur- og næringspolitikk. Ved at den digitale 

teknologien muliggjør nøyaktig reproduksjon, aktualiseres blant annet 

problemstillinger om opphavsrett46 og redaktøransvar innen telepolitikken (Skogerbø 

1998 [1997]: 23). Med behov for ivaretagelse av innholdsleverandørenes rettigheter 

kan bruk av proprietære standarder begrunnes, selv om dette vil begrense 

mulighetene for samtrafikk. For kringkastingspolitikken danner digitaliseringen 

derimot i første rekke en problemstilling om hvordan innholdsregulering skal kunne 

opprettholdes (Syvertsen 1997: 14). Dette kommer for det første av at tilgangen ikke 

lenger vil være like begrenset, og for det andre at digital distribusjon kan utføres over 

stadig større avstander utenfor norsk jurisdiksjon.  

 

Kringkasterens endrede rolle 

I kjølvannet av digitaliseringen, vil kringkasteren i stadig større grad kunne opptre i en 

mottagerrolle fremfor i den tradisjonelle senderrollen. Salg av dekrypteringskort til 

selve TV-dekoderen vil i den forbindelse være en viktig forutsetning47. Av hensyn til 

rettighetshavere og i tillegg til å gi muligheter for et differensierte tilbud, vil den 

digitale dekoderen gjerne ikke virke uten slike kort. I tillegg kan maskinen være 

utstyrt med loggførende programvare, som gjør at kringkasteren i ytterste 

konsekvens motta svært detaljert informasjon om TV-bruken hos publikum (Burke 

2000: 34). Selv om lovregulering sikre en viss grad av personvern, må det uansett 

lages en ordning for å fakturere publikums differensierte og individualisert bruk av 

sendingene. Denne informasjonen kan benyttes til å generere statistikker over 

smakspreferanser, eller demografisk informasjon for markedsanalyse i 

                                            
46 Den økte utbredelsen av bredbånd har gitt såkalt fildelingsprogramvare (P2P) popularitet. 

Programvaren gjør det relativt enkelt for privatpersoner å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale.  
47 Kort basert på SMART-kort teknologi benyttes blant annet i mobiltelefoner. Ved at kortene utstyres 

med serienummer kan enheten unikt identifiseres, og kan hevdes å ha fått stor betydning for 

utbredelsen av digital handel (Godø 2003b: 279ff) 
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reklameindustri eller DM48. Om ikke informasjonen videreselges, kan kringkasteren 

eventuelt ta i bruk informasjonen selv i alternative virksomheter49. Spørsmålet en så 

hvordan den kringkasterens endrede rolle skal forstås i forhold til 

allmennkringkastingsbegrepet?  

 

For publikums del kan det for eksempel hevdes at vil kunne være vanskelig å skille 

mellom deres roller som borgere, kunder, konsumenter og spillere (Syvertsen 

2002a). For kringkasterens del kan det problematiseres gjennom å se på hva selve 

utrykket kringkaster betegner. Kringkasting er oversatt fra det engelske utrykket 

broadcasting, som en beskrivelse på kringkasteren som sender til alle og for alle50. 

Siden 1980-tallet har en rekke nisjekanaler derimot rettet seg inn mot stadig mindre 

deler av markedet, som dekker ulike smale interesser og ønsker hos publikum. 

Kringkastingslogikken har i stadig større grad rettet seg mot å oppnå markedsandeler 

fremfor hele markedet (Allen 1998: 67f). Narrowcasting kan i den forbindelse synes å 

være en mer beskrivende betegnelse for kringkasternes oppdeling i enkeltkanaler. 

Med digitaliseringen oppløses kringkastingsbegrepet ytterligere, ettersom 

multimediale51 formater vil kunne kombinere form og innhold på helt nye måter. På 

denne måten kan ikke kringkasterens virksomhet lenger defineres innenfor områdene 

TV og radio, og spørsmålet er hvordan lovverket skal kunne dekke de nye 

arbeidsfeltene for den tradisjonelle kringkasterinstitusjonen. 

  

�	�������	���
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Når politiske og økonomisk rammebetingelser er i ferd med å endres, vil aktørene 

være tjent med å iverksette en strategi for å unngå en felle eller utnytte en mulighet, 

                                            
48 Det kan hevdes at direkte markedsføring (eng. Direct Marketing), forkortet DM, har fått økt prioritet 

som følge rasjonalisering av markedsføringskostnadene (Kunøe og Svarød 2001: 16f). Den digitale 

teknologiens utstrakte bruk av databaser har økt potensialet ytterligere, hvor ulike typer informasjon 

kan kombineres for å øke treffsikkerheten (ibid: 48ff). 
49 Se Strømmen 1999 for allmennkringkastingsforståelsen i NRK Aktivum. 
50 Allmennkringkasting er oversatt fra det engelske uttrykket Public Service Broadcasting. Det kan 

argumenteres for at NRK tok det i bruk på 1980-tallet for å markere distanse til andre kommersielle 

kanaler (Syvertsen 2004: 179). 
51 Selv om betegnelsen multimedia kan kritiseres for å være upresis (Jensen 1998: 18f), bruker jeg 

den her for å forklare noe som ikke er tradisjonell kringkasting. 
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som beskrevet ovenfor. På den ene siden representerte satellitteknologien og 

utviklingen av et kommersielt DTH-tilbud på 1980-tallet en slik endring. 

Digitaliseringen representerer en annen ved århundreskiftet. Samtidig kan det 

argumenteres for at NPM-reformeringen av offentlig sektor i retning resultatstyring, 

konkurranseutsetting og profesjonell ledelse har skapt et ekstra behov for strategisk 

styring ovenfor de nye aktørene og politiske rammebetingelser som er i endring på 

kringkastingsfeltet. For digitaliseringens del er det en spesiell utfordring at 

teknologiskiftet trenger ekstra kapital og investeringsvilje for å kunne implementeres. 

Samtidig kan det hende at ingen av flere konkurrerende teknologier, hvor et 

teknologivalg må begrunnes, forsvares eller markedsføres. En kan med andre ord 

ane enda en rolle hos kringkasteren, som kommuniserer egne valg, vurderinger og 

synspunkter ovenfor politikere, bransje, konkurrenter, samarbeidspartnere, 

annonsører, medarbeidere, publikum eller presse. Denne oppgaven kan bli relativt 

kompleks, ettersom de ulike gruppene kan tenkes å ha motstridende synspunkter og 

ulike behov for informasjon. Posisjonering er et begrep som benyttes i blant annet 

reklamebransjen for å betegne slikt arbeide (Larsson 2001 [1997]: 100), men som i 

denne sammenheng er hensiktsmessig for å beskrive den måten en organisasjon må 

plassere seg i et landskap av ulike interessenter. 

 

Posisjonering som strategi 

Stortingspolitikere som sitter i familie-, administrasjons og kulturkomiteen52 har 

karakterisert den praktiske utformingen av norsk kringkastingspolitikk53 med at 

kunnskap og saksopplysninger må innhentes før en politikk kan utformes (Syvertsen 

2004: 112f). Innhentingen har blitt vurdert nødvendig ettersom politikerne skal 

forholde seg til en rekke ulike saksfelt, og mangler ekspertkompetanse innen de ulike 

                                            
52 Det er kulturkomiteen som formelt håndterer mediersaker selv om det er de samme politikerne som 

sitter i de tre komitéene (Syvertsen 2004: 99). Jeg vil derfor benytte denne betegnelsen kulturkomiteen 

for denne stortingskomitéen senere i oppgaven. 
53 Jeg har valgt å undersøke området kringkastingspolitikk, selv om det kan argumenteres for at 

mediepolitikk er en mer overordnet kategori (Syvertsen 2004: 15). Slik analysen i kapittel 4 og 5 viser, 

er dette valget foretatt ettersom den politiske behandlingen av konsesjonsprosessen i første rekke har 

skjedd i KKD og kulturkomtéen. Telepolitikk, som en annen del av mediepolitikken, behandles først og 

fremst av SD og NHD (Nærings- og Handelsdepartementet) og samferdsels- og næringskomitéen 

(Skogerbø og Storsul 2003: 47ff). 
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områdene (ibid: 99f). Når teknologien kan fungere som premiss for endring av 

politiske og økonomiske rammebetingelser, vil slik informasjon kunne spille en viktig 

rolle. En interessant parallell kan derfor være debatten omkring innføringen av farge-

TV på 1960- og 1970-tallet. Ifølge Hans Fredrik Dahl (1999) ble debatten i praksis 

avgjort av NRK, da det var her utredningsapparatet befant seg. Overgang fra svart-

hvitt til farger møtte motstand hos enkelte stortingspolitikere på grunn av kostnadene 

forbundet med teknologibyttet. Det ble blant annet hevdet at disse kostnadene bedre 

kunne benyttes til utbygging av høyere dekningsgrad for det eksisterende nettet (ibid: 

489). I 1968 formidlet NRK fargesendinger fra det franske vinter-OL, da sendingene 

likevel ble konvertert til svart-hvitt ved visning på TV-apparatene (ibid: 482). I 1970 

publiserte den såkalte fargegruppen sin innstilling, en intern utredningsgruppe i NRK. 

Hendelsen fra 1968 ble da vurdert som første etappe i innføringen av farge-TV. 

Fokus ble altså i første rekke rettet mot når, og ikke hvis, farge-TV kunne innføres i 

Norge (ibid: 486). Etter at innstillingen ble sendt på en høringsrunde fikk den relativt 

bred støtte blant de omkring 30 organisasjonene som var representert (ibid: 487). 

Når spørsmålet om farge-TV først kom opp i Stortinget i 1972, fikk utbygging av 

kringkastingsnett og innkjøp av produksjonsutstyr flertallsvedtak. Da hadde NRK 

allerede kjøpt inn kameraer og trent opp medarbeidere i bruk av den nye teknologien 

(ibid: 489).  

 

Eksemplet over viser hvordan posisjoneringsarbeid og informasjonsvirksomhet kan 

spille en rolle ved innføring av ny teknologi. Med utgangspunkt i en økende 

erkjennelse om at informasjon ikke kun dreier seg om å besitte kunnskap og 

saksopplysninger men også det praktiske håndverket, forståelse for dynamikken i 

ulike kommunikasjonskanaler og hvordan beslutningsprosesser foregår, kan det 

argumenteres for at det har forekommet en profesjonalisering54. 

Informasjonsplanlegging og posisjonering er kanskje mest fremtredende innen det 

feltet som på engelsk har fått navnet Public Relations (PR). PR-betegnelsen kan 

likevel virke noe fremmed i norsk språkdrakt, samtidig som at bransjen har blitt 

kritisert for å drive med uetisk og manipulerende virksomhet (Larsson 2001 [1997]: 

19f). Ettersom virksomheten i første rekke dreier seg om effektiv kommunikasjon, kan 

den betegnelsen informasjon og samfunnskontakt hevdes å være ekvivalent i norsk 

                                            
54 Se for eksempel Allern 1997: 16ff, Larsson 2001 [1997]: 16 
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sammenheng (Allern 1997: 182f). Denne betegnelsen brukes i hvertfall ofte for 

organisasjoner og bedrifters informasjonsavdelinger, og ved utdannelsen av 

informatører55 i Norge.  

 

Termene kunnskap og saksopplysning  indikerer nøytralitet, slik stortingspolitikerne 

hevder å være avhengig av for å kunne utforme politikken. Termene kan samtidig 

forstås som belæring om hvordan ulike saksforhold henger sammen eller disse skal 

fortolkes. I en politisk prosess kan det dessuten være såpass mange tilgjengelige 

saksopplysninger at kompromisser må gjøres og utvalg foretas. Slik kan relevante 

saksopplysninger forsvinne i mengden eller den tilegnede kunnskapen benyttes for 

avgjøre relevans. Informasjonsarbeid kan på denne måten forstås som påvirkning, og 

dette har ført til at flere forskere på PR-feltet benytter et retorisk56 begrepsapparat 

som tilnærming. Informasjonsarbeid ovenfor kulturkomiteen har i alle fall blitt hevdet 

å være en god arena for å studere lobbyisme, ettersom komiteen får mye 

oppmerksomhet fra bransjehold (Syvertsen 2004: 96). Jeg vil derfor gå gjennom 

enkelte sentrale tiltak slik de blir forstått innen informasjonsfaglig litteratur. Jeg har 

valgt å benytte fortrinnsvis en systemteoretisk tilnærming (Larsson 2001 [1997])57 og 

en kritisk orientert tilnærming (Allern 1996 [1992], 1997) for å oppnå en kombinasjon 

av perspektiver. Denne gjennomgangen fungerer danner bakgrunn for analysen av 

samspillet mellom struktur og enkeltaktører generelt, og for analysen av NTVs 

posisjoneringsarbeide spesielt.  

 

Timing58 og idealet om proaktiv handling 

I arbeid med informasjonsvirksomhet kan timing være av sentral betydning og derfor 

under konstant vurdering, så sant organisasjonen følger idealet om å handle 

proaktivt fremfor reaktivt (Larsson 2001 [1997]: 85f). Med disse begrepene vises det 

                                            
55 Til tross for at navnet informatør sjelden benyttes som yrkestittel i bransjen, kan det argumenteres 

for at den er beskrivende for yrkesgrupper som arbeider med profesjonell informasjonsvirksomhet 

(Allern 1996[1992]: 157f). 
56 Se for eksempel Allern 1996 [1992]: 26, Heath 2001, Karlberg og Mral 1998. 
57 Det kan hevdes at Grunig og Hunt  (1984) har levert et av de mest kjente bidragene innen 

systemteori og PR (Larsson 2001 [1997]: 28). Bidraget er ikke drøftet videre her, ettersom formålet har 

vært å etablere et begrepsapparat til senere analyse, og ikke studere ulike informasjonsmodeller. 
58 Jeg bruker her et engelsk utrykk i mangel av et bedre norsk alternativ. 



 31 

til hvordan en organisasjon kan være tjent med å få tilgang til informasjon på et så 

tidlig tidspunkt som mulig, for på denne måten å kunne opptre i forkant av aktuelle 

debatter og saksområder. Alternativt kan informasjonen benyttes for å styre hvilke 

saksområder som skal komme på den offentlige dagsordenen og hvilken 

fortolkningsramme disse skal få. En slik håndtering kan derfor kalles issues 

management (ibid). Da informasjonsvirksomhet innebærer en forståelse om at 

informasjon vil ha ulik betydning på ulike tidspunkter, kan det hevdes at det 

alternative begrepet perception managment er mer beskrivende (Allern 1997: 90). 

Dette begrepet innebærer en noe mer kritisk innstilling til informasjonsvirksomheten, 

da det i større grad fokuseres på inntrykkskontroll og maskering av informasjon. 

Samlet sett kan informatørens rolle vurderes som symbolmekler mellom 

organisasjonen og dens opinion, selv om denne rollen innebærer mekling på vegne 

av organisasjonens interesser (Larsson 2001[1997]: 269f). 

 

Tilrettelegging og inngjerding 

Rollen som symbolmekler kan hevdes å være informatørens viktigste arbeide, ved å 

tilrettelegge og avgrense informasjon overfor et gitt saksfelt og dens interessenter 

(Larsson 2001 [1997]: 223ff). Et moment som lett overses, er at slikt arbeide utgjør 

en del kostnader. Ved at informasjonen som informatøren utarbeider gjerne gjøres 

uoppfordret gratis tilgjengelig kan informasjonsarbeidet også betraktes som et 

informasjonsubsidie overfor de av interessentene som slipper kostbar 

informasjonsinnhenting (Allern 1997: 71f). På den andre siden kan det også hevdes 

at informatørens proaktive arbeid kan virke som et informasjonshinder (ibid: 75ff), i 

form av hemmeligholdelse, eller omvendt at for store mengder informasjon tilbys slik 

at sakens kjerne forsvinner. På denne måten kan informasjon som har kritisk 

betydning for organisasjonen lett miste fokus i offentligheten. Informasjonshindre kan 

være problematiske på grunn av mulige avsløringer, lekkasjer til pressen eller at 

informasjonen på et eller annet tidspunkt senere skulle bli kjent. Hemmeligholdelse 

vil derfor sjelden være absolutt, ettersom det kan føre til mistanke om illegitim 

virksomhet. Det finnes således finnes enkelte portåpninger for forskere eller 

enkeltpersoner, men som får tilgang til informasjonen på ulike betingelser. Da 

tilgangen gjerne krever undertegnelse av taushetserklæring, eller krav om 

anonymisering, kan dette svekke kildens troverdighet (ibid: 77f).  
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Det kan hevdes at det for informatøren vil være et sentralt kriterium å vite hvem59 

informasjonen skal tilrettelegges for, av hensyn til de ulike forutsetninger deltagerne i 

en kommunikasjonsprosess besitter (Larsson 2001[1997]: 120). Å definere 

målgrupper kan være en måte å tilnærme seg slike målsettinger på, hvor 

informatøren samtidig kan oppnå ressursbesparelser ved å informere kun de parter 

som har interesse av informasjonen. I arbeidet som symbolmekler vil det dessuten 

være hensiktsmessig å vinkle informasjon ulikt overfor ulike interessegrupper. 

Begrepet målgruppe kan likevel kritiseres for å bli for snevert for 

informasjonsvirksomhet (ibid: 121f), da målgruppen ikke nødvendigvis vil være den 

samme som de faktiske mottagere av informasjonsvirksomheten (se figuren 

nedenfor). En måte å forstå dette på, er at mottagere og målgruppe er identiske, som 

kan hevdes å sjelden inntreffe. Et mer sannsynlig alternativ er at mottagerne utgjør 

flere eller færre enn den faktiske målgruppen, og derfor kun gi overlappende treff. En 

tredje variant er at målgruppen ikke treffes i det hele tatt (ibid: 122f).  

 

Figur - Målgruppe og mottagere 
 
 
 
 
 
 

Overlappende Delvis overlappende Adskilt 
 

Formålet med kommunikasjonsvirksomheten trenger ikke nødvendigvis å ha et ideal 

om at målgruppe og mottagergruppe er identiske. Dette kommer av at 

informasjonsarbeide ikke kun foregår en vei, men vil også besvare forespørsler fra 

opinionen som ikke har vært direkte mål for virksomheten. For å dekke de ulike 

typene interessegrupper har de engelske begrepene stakeholders og stakeseekers  

blant annet blitt foreslått (Heath 2001: 33). En slik nyansering vil inkludere de deler 

av opinionen som kan utvikle seg til å bli målgrupper senere, eller konsekvenser av 

manglende samsvar mellom målgruppe og mottagere. Det kan likevel argumenteres 

for at begrepet målgruppe er et godt etablert begrep, og dermed tenkes å inngå i 

                                            
59 Til tross for moderne massemediers kjennetegn av distribusjon fra en-til-mange, kan det 

argumenteres for at budskapet leses mer individuelt enn hva masse-begrepet konnoterer (McQuail 

1994 [1983]: 35f). 
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strategiske vurderinger for utadrettet informasjonsvirksomhet (Larsson 2001[1997]: 

121). 

 

Informasjonsplanlegging på ledelsesnivå 

Et siste moment som ofte blir tillagt prioritet i systemteori, er at 

informasjonsstrategiske tiltak bør utformes, gjennomføres og koordineres på 

ledelsesnivå (Larsson 2001 [1997]: 271). Med dette understrekes viktigheten av at 

informasjonen er helhetlig uten å være motstridende på ulike nivåer i organisasjonen. 

Samtidig innebærer en slik prioritering behovet for kompetente ledere. Lederens 

personlige egenskaper, erfaring og kompetanse kan ha betydning idet beslutninger 

skal fattes, mens autoritet kan være nødvendig for konsekvent implementering 

(Nylehn 1997: 131ff).  

 

Slik jeg var inne på i innledningskapittelet, er det likevel en forutsetning for 

systemteori at ikke alle forhold kan undersøkes, ettersom vår erfaring av verden er 

basert på modeller og hvor forenklinger foretas. Den manglende fokuseringen på 

individer utenom ledelsen kan for eksempel vurderes som en slik forenkling. 

Informasjonsvirksomhet som informasjonsubsidie understreker for eksempel 

betydningen av at ressurser må budsjetteres for at informatøren skal ha evne til å 

gjennomføre sitt arbeide. Ujevn ressursfordeling kan samtidig føre til at 

konkurrerende informatører ikke har lik evne til å gjennomføre informasjonsarbeide, 

eller at stram økonomi i avisredaksjoner gjør at offentligheten må ta utgangspunkt i 

informatørens vinklede informasjon som kildemateriale. Det kan derfor argumenteres 

for at systemteori og kritisk orientert teori kan benyttes komplementært på fagfeltet 

informasjon og samfunnskontakt (Toth 1992). 

 

 �����	�����

Jeg har i dette kapittelet drøftet betydningen av teknologi som endringsfaktor i den 

prosessen som har blitt kalt konvergens, og dens betydning for markedsforhold og 

politisk regulering. I den forbindelse har jeg presentert strategi som en alternativ 

tilnærmingsmåte for hvordan enkeltaktører kan utnytte muligheter eller unngå feller, 

og hvordan vertikale og horisontale integrasjonsstrategier spesielt har fått økt 

relevans etter digitaliseringen. Nye strategiske muligheter og markeder innen tele- og 



 34 

mediesektoren har gitt reguleringsmyndighetene en spesiell utfordring, ettersom 

disse tidligere har vært regulert separat. Samtidig har reguleringsmyndighetene vært 

inne i en reformprosess i retning mer næringsorientert politisk styring. Tidligere 

målsettinger og virkemidler er med andre ord også i ferd med å miste relevans og 

gyldighet. Som en parallell til fremveksten av ny teknologi har jeg derfor også 

presentert posisjonering som strategi, som en måte å forklare og legitimere egne valg 

og oppfatninger ovenfor aktørenes ulike interessegrupper. En planmessig 

informasjonshåndtering kan på denne måten gi mulighet til å forme og vinkle 

oppfatningen av et bestemt saksområde i ønsket favør, og jeg gikk avslutningsvis 

gjennom enkelte sentrale tiltak slik de er definert innen systemteori og kritisk orientert 

teori. 
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Kapittel 3 - Metodisk tilnærming 
”Når ingeniøren går en tur i skogen, kan han se ressurser for et sagbruk, mens biologen ser 
artsrikdommen og bonden kvaliteten på tømmeret. [..] Både observasjoner og tolkning er 
avhengig av hva vi legger til grunn.”  

(Nylehn 1997 : 67) 
 

Jeg vil i dette kapitlet redegjøre nærmere for de metodiske valgene og utfordringene 

jeg har møtt i arbeidet med å tilnærme meg analysen av problemstillingene i 

hovedoppgaven. Metode kan forstås som ”en planmessig fremgangsmåte for å nå 

frem til kunnskap” (Østbye et al. 1997: 11). Da ulike fremgangsmåter måler 

forskjellige egenskaper ved et og samme fenomen, kan det også argumenteres for at 

metodevalget bør gjøres bevisst utfra problemstilling for datainnsamling og analyse 

(ibid: 36). Som forsker kan en slik også forstå metode som strategi, da metoden kan 

veilede målrettet i det rent praktiske arbeidet og gi perspektiver underveis: Hvilke 

data er interessante, på hvilken måte samles de best inn og hvordan besvarer de 

problemstillingen? Enkelte metodiske veivalg vil likevel kunne vise seg å ikke føre 

frem, problemstillingen må reformuleres og datamaterialet deretter revurderes. Det 

kan derfor hevdes at den metodiske tilnærmingen vil være mindre lineær enn det 

inntrykket de ferdige analyseresultatene kan gi (ibid: 12). Man kan derfor 

argumenteres for at metode bedre kan forstås som en hermeneutisk sirkelformet 

prosess enn en rett vei60. At sluttresultatet gir inntrykk av konsistens og logikk kan 

heller forstås som et resultat av den narrativiseringen formidlingen krever (White 

1981). Da analyseresultatene ikke kan betraktes som sannheten i seg selv, men som 

fortolkninger, bør analyseresultatene i første rekke forstås som hypoteser (ibid: 23). 

 

En hovedhensikt med metode er derfor å sikre høyest mulig grad av vitenskapelige 

og intersubjektive resultater. Innen samfunnsforskning og humaniora har slik 

tilnærmingsmåte gjerne blitt samlet under fellesbetegnelsen hypotetisk deduktiv 

metode (Østbye et. al 1997: 16f). Faktorer som grundighet, redelighet, 

etterprøvbarhet, generaliserbarhet og presisjon blir innen disse tradisjonene regnet 

som sentrale. Den fremste målsettingen vil gjerne innebære et krav om at hypoteser 
                                            
60 Metode (gr. Methodos) betyr etter (meta) vei (hodos). 

http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=metode&ordbok=bokmaal&alfabet=n&ren

set=j [online 17.03.04] 
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formuleres på en måte som gjør at de kan utsettes for kritikk. Som nevnt over kan 

dette riktignok være noe vanskelig på grunn av det narrativiserte resultatet. Som en 

tilleggsvurdering kan en derfor trekke inn faktorene validitet og reliabilitet. Reliabilitet 

kan forstås som grad av intersubjektivitet, altså etterprøvbarhet, slik at også andre 

kan komme frem til tilsvarende hypoteser. Validitet kan på sin side forstås som 

gyldighet, altså i hvilken grad metoden var hensiktsmessig valgt for det som ble 

undersøkt (Bak og Ravn 1987 [1978]: 78ff). Validitet innebærer også 

definisjonsmessig validitet, altså i hvilken grad analysens operasjonaliseringer fanges 

opp i begreper på det teoretiske nivået (Østbye et al. 1997: 37).  

 

Det kan hevdes at samfunnsfag og humaniora sjelden eller aldri kan operere med 

absolutte mål for validitet og reliabilitet, da disse fagretningene arbeider med svært 

komplekse og sammensatte studieobjekter. Spørsmålet omkring vitenskapelighet vil 

derfor ofte ikke fremstå som mer enn idealer, noe som krever en spesiell åpenhet og 

grundighet rundt fremgangsmåten. Hensikten med dette kapittelet er å vise min 

fremgangsmåte, for å tilnærme meg slike krav. 
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Jeg har gjennom mange år fulgt utviklingen innen datateknologi i både arbeid og 

fritid. Samtidig har jeg hatt stor glede av den gradvis økende kanalflora på TV-

skjermen. I valg av studieobjekt for hovedoppgaven virket det derfor naturlig for meg 

å velge et område i dette skjæringspunktet. Digital-TV-feltet undersøkte jeg for første 

gang i en analyse av selskapene Viasat og Canal Digital sine tilbud på DTH-

markedet (Nordal 2002). Utover å gi meg økt interesse for dette feltet, har denne 

undersøkelsen på mange måter også fungert som en forstudie til hovedoppgaven. Et 

problem med å undersøke prosessen omkring teknologiskiftet og den politiske 

behandlingen av denne, har vært hvordan forutsetninger, planer og fremtidsutsikter 

stadig endres61. Slik gjennomgangen i forrige kapittel viste, har det vært stilt en rekke 

forventninger til digital-TV som i ettertid viste seg å være kun delvis korrekte. 

Digitaliseringen dreier seg med andre ord ikke bare om samtidens problemstillinger, 

men også fortidens. 
                                            
61 Arbeidet med hovedoppgaven har skjedd parallelt etableringen av NTV, konsesjonsutlysningen for 

DTT-nettet, og den politiske beslutningsprosessen for NTVs konsesjonssøknad.  
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Medievitenskapens tverrfaglige karakter 

Det finnes i utgangspunktet mange måter å tilnærme seg problemstillinger omkring 

digitalisering, politiske- og økonomiske prosesser og posisjonering. Ulike metoder vil 

som nevnt kunne gi ulike typer innsikter, og utgjør derfor et sentralt valg. Utfra den 

medievitenskaplige fagtradisjon har dette valget vært noe problematisk, ettersom 

medievitenskap ikke er én klart definert vitenskap. Undersøkelser av 

kommunikasjonsprosesser og –systemer har for eksempel vist at det kan være nyttig 

å benytte alt fra tekstperspektiver, historiske undersøkelser, statsvitenskaplig og 

sosiologiske analyser av institusjoner, produksjonsmiljøer eller systemer, eller bruk 

av psykologiens resepsjonsundersøkelser (Østbye et al. 1997: 24ff). På denne måten 

har medievitenskap antatt en tverrfaglig karakter på tvers av humaniora og 

samfunnsvitenskap. Et moment som gjør denne tverrfagligheten noe problematisk er 

de ulike fagtradisjonenes valg av kvantitative og kvalitative metoder. Isolert innen 

hver vitenskap kan disse metodevalgene forsvares utfra hensiktsmessighet etter hva 

en ønsker å studere. Når problemstillinger, innsikter og metoder tas ut av sin 

kontekst og kombineres på nytt, må derfor enkelte vurderinger foretas. Hvor et 

kvantitativt metodevalg kan hevdes å gi høy grad av reliabilitet, kan kvalitative 

metoder motsatt hevdes å gi høy validitet (ibid: 37). Hvor kvantitative metoders 

fortrinn kan hevdes å gi mulighet for større kildetilfang, og således gi 

generaliseringsmuligheter, kan kvalitative metoders fortrinn hevdes å gi større 

dybdeforståelse omkring spesielt nye og ukjente fenomener (Fog 1987 [1978]: 29). 

Begge sett av metoder har slik både fordeler og ulemper. Det kan dog argumenteres 

for at metodenes implisitte deduktive og induktive egenskaper kan benyttes 

komplementært, med ideal om å oppnå holisme (Grønmo 1996 [1982]). Dette valget 

må i så fall begrunnes utfra hensiktsmessighet til problemstillingen og vurderes i 

forhold til praktisk gjennomførbarhet. 

 

�
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Mine problemstillinger for oppgaven, slik de ble formulert i innledningen, har jeg 

vurderer jeg til å være av en så kompleks og ikke kvantifiserbar art, at jeg har valgt å 

gjøre en kvalitativ tilnærming. I medievitenskaplig sammenheng, blir kvalitativ metode 

gjerne forstått som ulike former for observasjon, intervju og tekst- og 
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dokumentanalyse (Østbye et al. 1997: 81). Jeg har i analysene valgt å benytte meg 

av intervju, gruppesamtale og dokumentanalyse som deler av de sistenevnte 

kategoriene. Valget av slik metodiske tilnærminger gir enkelte implikasjoner for 

resultatet av analysen, og jeg vil derfor nedenfor ta en nærmere gjennomgang. 

 

Dokumentanalyse 

Jeg har valgt å benytte dokumentanalyse som hovedmetoden i arbeidet med 

problemstillingene. Dette valget kan argumenteres som en hensiktsmessig 

fremgangsmåte ved studier av strategi, politikk, regulering, organisasjon og prosess 

(Syvertsen 1998: 4). Som kildemateriale kan dokumenter defineres som "skrevne 

eller audiovisuelle beretninger som ikke er produsert eller generert av forskeren selv" 

(ibid: 4). Dokumenter kan vurderes som velegnet for analyse, da 

dokumentproduksjon gjerne prioriteres i organisasjonens daglige arbeidet og vil 

fungere som organisasjonens kollektive minne. Videre kan de være et godt 

utgangspunkt for å undersøke og dokumentere samtidige og historiske forløp og 

konflikter (ibid: 17). Mitt valg av dokumentmateriale kan kategoriseres som offentlige 

dokumenter, policydokumenter og brevkorrespondanse. 

 

Offentlige dokumenter har i forskningsøyemed fordelen av å være lett tilgjengelige62, 

da de kan kjennetegnes som skrevne, publiserte, institusjonelle, utadrettede og 

samtidige (ibid: 5). Ved at de er skrevne unngår en samtidig intervjueffekter, hvor 

forskeren påvirker det som samles inn. Politiske dokumentene er en slik type 

dokumenter, som i tillegg følger politiske prosesser i relativt standardiserte 

dokumentkjeder63 (ibid: 23ff). Å finne frem til og spore opp stortingsmeldinger, 

                                            
62 Alle de politiske dokumenter har vært tilgjengelige via Odin (http://odin.dep.no) og Esop 

(http://esop.no). Alle lovtekster har vært tilgjengelige via Lovdata (http://www.lovdata.no). 
63 Eksempel på en politisk prosess’ dokumentkjede (Syvertsen 1998: 24ff, Østbye et. al 1997: 50f): Et 

offentlig nedsatt utvalg undersøker et fenomen, som rapporterer resultat i en NOU (Norsk Offentlig 

Utredning) (dokument 1). Et høringsnotat utarbeides gjerne deretter fra tilhørende departement 

(dokument 2) til en liste over høringsinstanser (dokument 3). Ved høringsfristens utløp kan likevel 

også andre parter avgi høringsuttalelser (dokument 4). Etter dette sender gjerne departementet ut en 

melding til Stortinget om at behandling av saken (Stortingsmelding), som budsjettforslag 

(Stortingsproposisjon) eller lovforslag (Odeltingsproposisjon) (dokument 5). Etter diskusjon i en av 

stortingskomitéene (kulturkomiteen i mediesaker) avleveres en innstilling til Stortinget  (Innst. S., 
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innstillinger, utredninger, lovtekster og konsesjoner til bruk i analysen har derfor vært 

relativt uproblematisk64. Deres skrevne og institusjonelle status kan likevel gi inntrykk 

av et innhold preget av mer harmoni og konsistens enn hva som er faktisk tilfelle65. 

Som nevnt i innledningskapittelet har den undersøkte tidsperioden hatt flere 

regjeringsskifter og ulike vurderinger av digital teknologi. Dette nødvendiggjør 

kildekritiske hensyn slik beskrevet nedenfor.  

 

Som en litt annen type offentlige dokumenter, har jeg lest avisartikler, kronikker og 

debattinnlegg i den aktuelle perioden. Denne typen dokumenter har fungert som et 

supplement til spesielt de politiske dokumentene, ved å gi en alternativ tilnærming til 

konflikttemaer og deltagende aktører. Selv om tilgang relativt enkelt har vært 

oppnådd gjennom bruk av søketjenesten A-tekst66, har det vært et problem at 

debattene ikke har fulgt hverandre kronologisk, at de har gått på tvers av flere medier 

og at mengden tekst har vært relativt stor. Ved at formålet har vært å fokusere på 

NTVs posisjonering i den offentlige debatten, har jeg vurdert det som unødvendig og 

utenfor hovedoppgavens rammer å foreta en fullstendig innholdsanalyse. 

 

Policydokumenter utgjør en annen hovedkategori av dokumenter, og kan forstås som 

styremøtereferater, fremtidsplaner og strategidokumenter. Disse skiller seg fra 

offentlige dokumenter ved at de kan kjennetegnes som hemmelige, upubliserte og 

private for intern bruk (ibid: 5). Bruk av slike dokumenter i forskningsøyemed har 

derimot vært problematisk, ettersom en overfor private mediebedrifter ikke kan 

benytte offentlighetsloven for å kreve innsyn (Dahl 2000: 83).  Dette kommer av at 

policydokumenter er knyttet opp mot en sårbar forretningsstrategi, hvor tilgang kun 

gis de som bedriftene er fortrolige med. En annen utfordring er så om kun 

ufullstendig tilgang oppnås, da en ikke kan være sikker på hvilken status et gitt 

policydokument har overfor en mer overgripende strategi. Etter at min skriftlige 

                                                                                                                                        
Budsj. innst. S., Innst. O.) (dokument  6). Etter debatt og gjerne avstemning i Stortinget, 

implementeres arbeidet, loven, eller budsjettet  (Besl. O. i lovsaker) (dokument 7). 
64 Se oversikt over de offentlige dokumentene jeg har benyttet i kapittel 7. 
65 Det kan argumenteres for at mindretallsregjeringer og hypige politiske skifter kan gi et lavt 

konfliktnivå, på grunn av behov for allianser og politisk legitimitet (Humphreys 1996 sitert i Syvertsen 

2004: 98). 
66 http://atekst.mediearkivet.no (Se kapittel 7 for utvalgte artikler). 
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søknad om innsyn i NTV, TV 2 og NRKs styremøtereferater forble ubesvart, har 

analysen blitt begrenset til selskapenes mer åpne strategier, slik de kommer til utrykk 

i årsrapporter, offentlige uttalelser og NTVs konsesjonssøknad. Brevkorrespondanse 

har derfor vist seg å være et nyttig supplement. 

 

Brevkorrespondanse havner i en mellomstilling mellom policydokumenter og 

offentlige dokumenter. Denne mellomstillingen kommer i første rekke av at de kan 

være, om ikke alltid, unntatt offentlighet. I konsesjonsprosessen har for eksempel all 

brevkorrespondansen, konsulentrapport og vedlegg til konsesjonssøknaden vært 

unntatt offentlighet. Etter at jeg sendte en skriftlig søknad til KKD om innsyn, fikk jeg 

likevel tilgang mot undertegnelse av taushetserklæring67. Som dokumenter kan 

brevkorrespondanse kjennetegnes ved å være utadrettede og institusjonelle fremfor 

interne og private. Det som gjør brevkorrespondanse spesielt interessant er den 

meningsutveksling som finner sted (Strømmen 1999: 33). Behovet for 

brevkorrespondansen kan ha bakgrunn i en konflikt, forespørsel om oppklaring eller 

tilleggsopplysninger som ikke har blitt publisert i andre kanaler. Slik kan 

brevkorrespondansen gi ny og alternativ kunnskap til det som finnes i andre 

dokumenter. 

 

Intervju og seminar 

På bakgrunn av tilgangsproblematikken til policydokumentene, har jeg valgt å 

supplere med intervju og seminar med personer som representerer NTV og IKT-

Norge. NTV ble representert med administrerende direktør Tor Fuglevik (seminar 

08.10.03), prosjektkoordinator Svein Prestvik (seminar 26.08.03) og informatør68 

Øyvind Werner Øfsti (intervju 31.10.03). For å oppnå en dypere forståelse av 

konfliktene ble også generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge invitert (seminar 

29.10.03). Seminarene tok form som en presentasjon og påfølgende gruppesamtale. 

                                            
67 Hjemlet i Forvaltningslovens §13 b og e (LOV 1967-02-10, nr. 00) samt Straffelovens § 121 (LOV 

1902-05-22, nr. 10) 
68 Øyvind Werner Øfsti har ingen offisiell tittel i NTV, da hans stilling er vaktsjef for konsern- og 

interninformasjon i NRK. Jeg benytter likevel tittelen informatør i henhold til beskrivelsen av 

informasjonsbransjen i kapittel 2. 
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Disse ble arrangert for et avgrenset forum69 på institutt for Medier og Kommunikasjon 

høsten 2003, mens intervjuet ble gjennomført som halvåpent og semistrukturert 

(Lantz 1993 : 21) 

 

Valget av seminar som tilnærmingsform hadde flere årsaker. For det første var det 

snakk om ledere med liten tilgjengelig tid og ressurser. Ved å være et forum som 

stod bak en invitasjon kunne dette øke sjansen for å få møte vedkommende. For det 

andre kunne seminarformen gi nytte for flere samtidig, da flere av deltagerne jobbet 

med tilsvarende temaer og problemstillinger. For det tredje ble forumet bevisst 

avgrenset i størrelse for å muliggjøre påfølgende dialog og spørsmål, og slik sett 

tilnærme seg intervju som metode. For det fjerde ble ledere valgt, da disse kunne 

antas å ha et dypere og mer overordnet perspektiv enn personer lenger nede i 

organisasjonen. Da informantene kan betegnes som elitekilder, innebærer dette 

samtidig en ulempe, da de kan være bundet av strategiske agendaer, 

taushetserklæringer og liknende (Enderud 1987 [1978] : 153ff).  

 

Valget av kvalitativ intervjumetode kan også være noe problematisk, da det kan 

kritiseres for å være blant de mindre vitenskapelige metodene (Kvale 1987 [1978]: 

160ff). Intervjueffekter og andre kontekstuelle faktorer som tid og sted for intervjuet, 

tilgjengelighet, eller ulik erfaring hos intervjuer og intervjuet kan gi liten grad av 

etterprøvbarhet (reliabilitet). Det kan likevel argumenteres for at kvalitative intervjuer 

fungerer som en av de bedre metodene for å oppnå forståelse (validitet) av 

informantens individuelle oppfattelse av en situasjon og meningsunivers (ibid: 160ff). 

Et problem jeg opplevde i intervjusituasjonen, var informantens erfaring av å jobbe 

som informatør. Med kunnskaper om intervjuteknikk og relasjonen mellom intervjuer 

og intervjuet kan dette ha virket inn på responsen. Da jeg på forhånd hadde 

utferdiget en intervjuguide70, gjorde problematikken kanskje noe mindre, om ikke 

fraværende. Denne fungerte fortrinnsvis som en sjekkliste over berørte temaer og 

styring av samtalen av underveis. For å sikre høyest mulig grad av presisjon for bruk 

senere, ble intervjuet tatt opp på MiniDisc og transkribert i fulltekst, dog med noe 

                                            
69 Forumet bestod av veiledningsgruppen av studenter som jeg deltok i, samt enkelte andre studenter 

og ansatte ved instituttet. 
70 Se vedlegg 1. 
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retting og standardisering av det muntlige språket. Alle sitater er gjennomlest og 

godkjent etterpå. 

 

����	�����������!������

I alle former for analyse er det viktig å ha et kildekritisk blikk. Ulike typer metoder 

krever dessuten ulike typer kildekritiske vurderinger. Ettersom problemstillingene tar 

utgangspunkt i en prosess, har jeg tatt utgangspunkt i historietradisjonens71 skille 

mellom kilder som levning og beretning. Å betrakte kilden som beretning vil si å 

studere det kilden selv forteller om et saksforhold, med andre ord kildens egen 

fremstilling og fortolkning av virkeligheten. Å betrakte kilden som levning vil derimot 

innebære å studere den eller de egenskaper ved kilden som ikke ble etterlatt for å bli 

oppdaget. Dette kan manifestere seg i ordvalg eller språkbruk mer generelt, 

disposisjon, kontekst eller den faktiske eksistensen av kilden i seg selv. Selv om 

dokumentanalyse i hovedsak studerer kildene som beretninger, vil begge 

egenskaper kunne være interessante i kildekritisk øyemed. I slik sammenheng er det 

vanlig å stille spørsmål om autentisitet for levninger og troverdighet for beretninger 

(Dahl 2000 : 42). 

 

Autentisitet og troverdighet som kriterier 

I dokumentanalyser kan vurdering av både autentisitet og troverdighet være sentrale, 

ettersom avsender, mottagere og hensikt ikke alltid er så lett identifiserbare. Slik jeg 

var inne på i forrige kapittel, kommer dette av at mottagerne ikke nødvendigvis er 

overlappende med den intenderte målgruppen. Avsenderen kan være en 

organisasjon bestående av flere personer, og et dokumentet kan tjene flere 

hensikter. Flere dokumenter som beskriver det samme kan dessuten eksistere 

parallelt, men som formmessig skiller seg fra hverandre. I dokumentanalyse kan det 

derfor være nyttig å skille mellom ytre og indre kildekritikk (Kjelstadli 1992 sitert i 

Øsbye et. al 1997: 44). 

 

Ytre kildekritikk går først og fremst på forhold knyttet til dokumentets autentisitet. 

Dette kan gjøres ved å skaffe en oversikt over alle relevante kilder, og vurdere deres 

                                            
71 Se for eksempel Dahl 1991 [1967]: 38, Dahl 2000 : 12, Østbye et al. 1997: 42 
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relasjon til hverandre. Slike relasjoner kan etableres i forhold til kildenes datering, 

avsendere og mottagere. En vurdering av autentisitet kan også gjøres ved å 

sammenlikne kilder som fremstiller samme forhold ved virkeligheten likt eller ulikt. 

Spesielt sistnevnte vurderinger har vært interessante i analysen, da spørsmålet 

omkring digitalisering og DTT-utbyggingen har vært preget av ulike oppfatninger og 

konflikter omkring teknologiforståelse. Dette gjelder spesielt ved bruk av tallmateriale 

og statistikk, hvor kalkyler og beregninger kan ha flyttet på, gjemt eller ufullstendig 

presentert alle relevante opplysninger (Syvertsen 1998: 8).  

 

Indre kildekritikk kan forstås som en vurdering av kildenes relasjon til 

problemstillingen og deres troverdighet. En måte å oppnå indre kildekritikk på kan 

være gjennom metode- og kildetriangulering (Øsbye et al. 1997: 44). Da jeg har 

undersøkt problemstillingene ved bruk av både offentlige og private, skrevne og 

muntlige kilder i form av dokumentanalyse, intervju og seminar, har jeg slik oppnådd 

en form for triangulering. Som en annen måte å oppnå indre kildekritikk, kan en gjøre 

et bevisst utvalg av kildene som analyseres (ibid: 45). Jeg har foretatt et strategisk 

utvalg, hvor jeg har valgt de kildene som fremsto som mest informative i forhold til 

problemstillingene. Dette utvalget kan forsvares ved at kvalitativ metode ikke i 

samme grad er opptatt av generaliserbarhet og representativitet, samt at 

hovedoppgaveformatet fastlegger visse rammer i forhold til bruk av tid og ressurser. 

Som en tredje måte å oppnå indre kildekritikk kan mer tradisjonelle tekstanalytiske 

grep benyttes, som semiotikk og retorisk analyse (ibid: 45). Jeg vil derfor skissere et 

enkelt retorisk rammeverk for en slik kildekritisk tilnærming. 

 

Retorikk som kildekritisk blikk 

Offentlig dokumenter og ytringer produseres gjerne av, eller med hjelp fra, 

profesjonelle informatører med informasjonsfaglig kompetanse, slik jeg argumenterte 

for i forrige kapittel. I en situasjon med teknologisk usikkerhet, og en politisk prosess 

med mange ulike aktører, kan bruk av språklige virkemidler hevdes å ha en effekt. I 

mine kildekritiske vurderinger har derfor kunnskap om retorisk analytisk teori ha vært 

nyttig (Karlberg og Mral 1998: 19ff). Ved undersøkelse av en teksts kontekst, genre, 
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situasjon og bruk av stilfigurer72 kan kategorier som ethos, pathos og logos bidra til 

økt forståelse av hensikten bak kildene. I retorisk sammenheng kan ethos forstås 

som troverdighet, logos som fakta, logikk og fornuft, og pathos som de følelser som 

er ment å iverksettes hos leseren (Karlberg og Mral 1998: 31ff). 

 

Retorisk kunnskap som kildekritikk kan slik også benyttes på mer tilsynelatende 

nøytrale dokumenter. For eksempel kan stortingsmeldinger fra departementene ofte 

fremstå som svært homogene og enhetlige til tross for en rekke diskusjoner og 

uklarheter i forkant av deres utarbeidelse. En stor grad av konsistens og enhetlighet 

vil derimot kunne gi en høyere grad av troverdighet (ethos). Tilsvarende kan bruk av 

tall- og statistikkmateriale gi inntrykk av faktaopplysninger og kunnskap (logos), selv 

om beregningene viser seg å være feilaktig foretatt. Styrking av nasjonale og 

kulturelle verdier, eller fokusering på mulighetene digital teknologi kan gi, kan på sin 

virke emosjonelt drivende (pathos).  

 

Kildekritisk vurdering av webkilder 

Som en siste type kildekritisk hensyn å ivareta er bruken av webkilder. På den ene 

siden forenkles innsamlingen av offentlige dokumenter og annen informasjon med 

web som kildetilfang. På den annen side innebærer den elektroniske og 

desentraliserte strukturen at dokumentene kan endre form og innhold, eller slettes, 

helt uten forvarsel (Syvertsen 1998: 9ff). Websider kan karakteriseres som svært 

enkle og billige å publisere, slik at muligheten for å finne frem til feilaktig informasjon 

øker73. På internett gjelder dessuten ikke det samme reglementet og lovverk på 

internett som for andre trykksaker. Dette kommer blant annet til utrykk ved at 

dokumentene ofte mangler en klart definert avsender eller datering. Informasjon kan 

dessuten være sammenblandet med egenreklame og selvskryt. I kildekritiske 

vurderinger for webkilder må det altså benyttes noe ekstra varsomhet i tillegg til 

tradisjonell kildekritikk. En sjekkliste som er foreslått er om siden kan la seg 

                                            
72 I beskrivelsen av virkemidler på ord og utrykksnivå, skiller retorisk teori mellom troper og 

ornamenter (Karlberg og Mral 1998: 46ff).  
73 Ulike søkemotorer gir ulike treff på søk på grunn av ulike indekseringsteknikker. I tillegg har 

sponsing de senere årene blitt utbredt som alternativ inntektskilde for søkemotorselskapene, hvor 

nettsteder betaler penger for å havne høyere opp på trefflisten. 



 45 

klassifisere, om avsenderne er tydelig identifiserbare, og om nettsiden lar seg tidfeste 

(ibid: 10). Jeg har på denne bakgrunn tatt utskrift av alle sentrale webkilder, benyttet 

nettsteder som i hovedsak identifiserer avsender via URL-en, og i hovedsak benyttet 

kilder som lar seg datere.  

 

I min sammenheng har en kildekritisk vurderingen av nettstedet Kampanje.com 

spesielt vært nødvendig, ettersom selskapet har inngått et såkalt logosamarbeid med 

NTV74. Dette samarbeidet har innebåret at NTV har hatt en direktelenke på sine 

nettsider til en nyhetsseksjon som har vært spesielt tilrettelagt på Kampanjes.com 

sine nettsider. Dette har gjort at jeg i liten grad har benyttet Kampanje som konkret 

kildemateriale i analysen, men i stedet valgt å undersøke det i informasjonsfaglig 

sammenheng, slik det fremgår av analysen i kapittel 5. 

 

 �����	�����

Jeg har i dette kapittelet redegjort for de viktigste metodevalgene jeg har gjort i 

arbeidet med hovedoppgaven, og hvilke implikasjoner det gir for analyseresultatene. 

Jeg har i den forbindelse drøftet betydningen av validitet og reliabilitet for oppgavens 

vitenskapelighet, og begrunnet mitt valg av kvalitativ metodisk tilnærming som den 

mest hensiktsmessig utfra problemstillingene. Ved bruk av dokumentanalyse som 

hovedmetode, har jeg gått gjennom kjennetegn ved dokumentene jeg har analysert, 

med deres fordeler og ulemper i forskningssammenheng. Problemene jeg møtte med 

tilgang til spesielt policydokumenter, gjorde at jeg også valgte å benytte meg av 

intervju og seminar som supplerende metoder. Med dette valget oppnådde jeg 

samtidig en metode- og kildetriangulering, som form for indre kildekritikk. Kildekritisk 

tilnærming kan mer generelt knyttes opp mot analysens vitenskaplighet, da 

utgangspunkt for resultatet er at kildene må være troverdige og autentiske. Jeg gikk 

avslutningsvis gjennom bruken av retorisk forståelse som et kildekritisk blikk, og de 

særskilte kildekritiske kravene som kan stilles til bruken av web.  

 

                                            
74 Se kapittel 5 for en drøfting. 
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Kapittel 4 - Digitaliseringens skiftende forutsetninger 
”I første omgang vil kjerneelementene i digital-TV være høyere lyd- og billedkvalitet, større 
tilbud av kanaler, samt en elektronisk programoversikt [..] Neste generasjons digital-TV 
forventes å være supplert med Internett-aksess, slik at man på egen TV kan veksle mellom 
interaktivt TV-konsum og nedlasting av Internett-tjenester ”  

(NOU 1999-26: kap 3.2.3.2) 
 

Rammebetingelser er utfordrende å undersøke, siden aktørene både forholder seg 

til, er del av og er med på å forme disse i ulike prosesser. Jeg argumenterte derfor i 

kapittel 1 for at en tilnærmingsmåte er å undersøke forholdet mellom aktører og 

strukturer over tid. I kapittel 2 drøftet jeg ulike teoretiske bidrag til feltet, med fokus på 

betydningen av endringer innen teknologi, politikk, økonomi og strategisk styring. I 

kapittel 3 gikk jeg gjennom de metodiske valgene jeg har foretatt i min tilnærming. I 

dette kapittelet vil jeg belyse den første delproblemstillingen, slik jeg definerte og 

avgrenset den i innledningskapittelet: 

 

Hvordan har de politiske og økonomiske rammebetingelsene endret seg for 

bakkenettet mellom 1996 og 2004? 

 

Slik sitatet ovenfor angir, har det blitt forventet at forutsetningene for digital-TV vil 

endres over tid. Jeg har derfor valgt å presentere analysen i et periodisert diakront 

perspektiv75. Gjennom endringene av rammebetingelsene i de ulike periodene vil jeg 

argumentere for at det har eksistert en konflikt mellom kultur- og næringspolitiske 

virkemidler og målsettinger for bakkenettet, og vekslende vurderinger av mest egnet 

distribusjonsmetode. I første periode analyserer jeg årene mellom 1996 og 1999. Jeg 

undersøker her kommersialiseringen av bakkenettet, med etableringen av Norkring 

som kommersielt distribusjonsselskap. Bakkenettet fikk i denne perioden stadig 

sterkere konkurranse fra særlig DTH og kabel-TV. Perioden avslutter med at KD76 

vurderte digital-TV, hvor kulturkomiteen sluttet seg til at departementets vurdering om 

at en eventuell utbygging skulle markedsfinansiert77. I andre periode tar jeg for meg 

                                            
75 Med diakront perspektiv menes en fremstilling i historisk og tematisk avgrensede forløp (Kjørup 

1997 [1996]: 333). Se kapittel 3 for betydningen av narrativisering. 
76 St. Meld. Nr. 46 (1998/99) Digitalt fjernsyn 
77 Innst. S. Nr. 53 (1999/00) 
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årene mellom 1999 og 2002 med fokus på aktørenes reaksjoner av endringen av de 

politiske og økonomiske rammebetingelsene, rett før og etter at dotcom-boblen 

sprakk. Denne perioden avslutter med at NTV ble dannet. I tredje periode tar jeg for 

meg årene mellom 2002 og 2004, med fokus på den politiske konsesjonsprosessen 

for byggingen av et DTT-nett. Da NTV viste seg å være eneste konsesjonssøker ved 

fristens utløp høsten 2002, og konsulentselskapet Analysys hevdet at selskapet ikke 

oppfylte kriteriene for nettet, ble det gjennomført reforhandlinger om 

forretningsmodellen og konsesjonsvilkårene. Perioden avslutter med at 

kulturkomiteen februar 2004 sluttet seg til KKDs anbefaling av NTVs nye 

forretningsmodell sommeren 200378. Dette har innledet konkrete forhandlinger om en 

konsesjonsavtale. Avslutningsvis sammenlikner jeg de politiske og økonomiske 

rammebetingelsene for DTT-nettet i 1999 og 2003. Denne sammenlikningen viser at 

hensynet til parallelle sendinger, utbyggingskostnader, dekningsgrad og innhold 

hadde endret seg. Sammenlikningen danner også utgangspunktet for neste kapittels 

analyse av NTVs posisjoneringsarbeide i konsesjonsprosessen.  
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Bakkenettet hadde vært i drift som statsmonopol i nesten 60 år da det ble etablert en 

konsesjonspraksis for TV 2s sendinger i 1992. Den kommersielle kringkasteren 

hadde etter en lengre søknads- og konsesjonsprosess kommet seirende ut av 

konsesjonsrunden, og måtte undertegne et konsesjonsdokument som skulle regulere 

selskapets bruk av frekvensressursene til allmennkringkasting79. Siden 

frekvensressursene ble vurdert som et offentlig gode som kunne underlegges 

konsesjonsplikt, kan en samtidig spørre seg i hvilken grad dette også skulle gjelde 

det sendetekniske utstyret?  

 

Bakkenettet kommersialiseres – Norkring overtar som eier 

I 1996 ble NRK etter lengre tids ønske fra ledelsen omdannet til aksjeselskap. Denne 

selskapsformen mente NRKs daværende styre under stiftelse ville være bedre egnet 

for en selvstendig og dynamisk drift uavhengig av eierne i KD. Samtidig kan det 

                                            
78 St. Meld. Nr. 44 (2002/03) Digitalt bakkenett 
79 Se kapittel 2. 
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argumenteres for at aksjeselskapsformen ble motivert utfra et ønske om 

alliansedannelser og virksomhet innen kommersielle selskaper (Syvertsen 1997: 

109f). Ved overgangen til aksjeselskap ble KD kun representert i 

generalforsamlingen. NRK kunne med andre ord nå utforme strategier uavhengig av 

partipolitisk representasjon på Stortinget. Det nye styret var i hvertfall tilfreds, slik det 

blant annet kom til utrykk i årsmeldingen året etter: 

”Omdanningen av NRK til aksjeselskap [..] la grunnlaget for NRKs styre og administrasjon 
trengte for å kunne starte en omfattende omorganisering av NRK og gi bedriften en mer 
fleksibel og effektiv struktur konsentrert om NRKs kjerneoppgave programproduksjon.” 

(NRK 1997:  2) 
 

NRKs nye selskapsform kan også vurderes utfra en markedstilpasning ovenfor den 

stadig tiltagende konkurransesituasjonen i kanaler og annen programvirksomhet. 

Med en konsernmodell kunne selskapet organiseres med mer fleksible eieforhold80. 

NRKs styre skulle heretter selv utnevne kringkastingssjef81. Et av styrets første 

handlinger i satsningen på programproduksjon var å skille ut distribusjonsleddet i 

eget selskap. I fellesskap med Telenor etablerte NRK aksjeselskapet Norkring. 

Eierskapet ble i første omgang fordelt med 60% av aksjene til NRK og de resterende 

40% til Telenor (NRK 1997: 2). I løpet av 1996 ble altså infrastrukturen i bakkenettet 

kommersialisert. NRK måtte nå, i likhet med TV 2, lokal-TV og andre kommersielle 

radiokanaler, heretter betale leie av distribusjonskapasitet til Norkring (Norkring 

1997). 

 

I strategien med å ”rendyrke NRK som produksjonsbedrift” (NRK 1997: 3) ble  

inntektene av aksjesalget til Telenor begrunnet med å ”dels finansiere NRK 2” i tillegg 

til å ”lette investeringspresset i overgangen til digitalt produksjons- og 

distribusjonssystem” (ibid). NRK hadde uansett ikke lenger behov for å være en 

                                            
80 I en økonomisk historisk kontekst har hovedmotivet for aksjeselskapsformen vært å fordele risiko og 

kapital på flere eiere (Hansen 2001: 50). Selv om NRK fortsatt var heleid av staten, kunne den nye 

selskapsformen benyttes for å skille ut datterselskaper. 
81 Kringkastingssjef Einar Førde ble utnevnt som kringkastingssjef av Arbeiderparti-regjeringen i 1988 

(Syvertsen 1997: 53). Den nye kringkastingssjefen John G. Bernander ble utnevnt av NRKs styre i  

2001 (Dagens Næringsliv 20.03.01) 
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vertikalt integrert produksjonsbedrift, da selskapet gjennom kringkastingslovens82 § 

2-1 hadde fått en lovfestet rett til distribusjon i bakkenettet. Kringkastingslovens § 4-3 

sikret dessuten rett til distribusjon i norske kabel-TV-nett83. Telenors engasjement i 

Norkring kan derimot synes å ha vært motivert utfra en horisontal integrasjonstrategi. 

Internasjonalt tilsa utviklingen innen telekommunikasjon at slike selskapers satsning 

på mediesektoren kunne være lønnsom som følge konvergensutviklingen (Skogerbø 

1998 [1997]). Etter at Telenor var blitt omdannet til aksjeselskap med konsernmodell i 

199584 var oppkjøpet i Norkring et av selskapets skritt i denne retning. 

 

Dobbelt lovverk og konsesjon for bakkenettet 

Norkring fikk kort tid etter etableringen tildelt konsesjon for radiosystem av 

daværende Statens Teleforvaltning85 (STF 1996) og noe senere anleggskonsesjon 

av Statens Medieforvaltning (SMF 1998) for perioden mellom 1996 og 2006. Disse 

konsesjonene var hjemlet i Telelovens86 § 5-2 til § 5-4 om tildeling-, planlegging- og 

vilkår for elektromagnetiske frekvensressurser samt i kringkastingslovens § 2-2 om 

opprettelse og drift av kringkastingsanlegg. Konsesjonene påla Norkring stramme 

rammebetingelser og lite handlingsrom, som innebar å videreføre det eksisterende 

tilbudet, uten noen mulighet til engasjement i alternativ frekvensbruk uten eksplisitt 

godkjennelse fra telemyndighetene87. Samtidig ga kringkastingslovens § 2-1 

kulturpolitiske myndigheter fortsatt hjemmel til å kreve konsesjon for kringkasting i 

bakkenettet. Konsesjonstildelningen til Norkring vakte forøvrig ingen nevneverdig 

offentlig debatt88, og heller ikke da Telenor kjøpte opp resten av aksjene i 199989. 
                                            
82 Kringkastingsloven fra 1992 (LOV 1992-04-12, nr. 127) erstattet fire tidligere lover, som blant annet 

regulerte private kabel-TV nett og reklamesendinger (NOU 1999-26: 5.2.1). Loven har flere forskrifter 

og blitt revidert flere ganger senere. 
83 NRK har blitt distribuert over DTH uten formidlingsplikt i henhold til kringkastingsloven § 4-3. 

Distribusjonen kan forklares ved at har hatt størst markedsandeler i riksuniverset mellom 1992-2002 

(Medienorge / MMI-Norsk Gallup 2004). 
84 Det kan argumenteres for at Teleloven (LOV 1995-06-23, nr. 39) ble vedtatt som forberedelse på 

fulliberalisering av telekommunikasjonssektoren for EUs indre marked fra 1.1.1998 (Skogerbø 2001). 
85 Statens Teleforvaltning skiftet i 1997 navn til Post- og Teletilsynet. 
86 LOV 1995-06-23, nr. 39 
87 Norkrings kommersiell virksomhet utenom radio og TV har vært prøvesendinger for DTT, DARC (for 

GPS), prøvensendinger for DRM (digital AM-radio), og SDH (for NRK) (Norkring 2002) 
88 Se for eksempel Dagens Næringsliv 08.05.96 
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Dette salget hadde uansett vært varslet siden inngåelsen av aksjonæravtalen, som 

hadde stadfestet at NRK skulle selge seg ned til 9,9 % av aksjene i selskapet innen 

1999 (NRK 1998: 8). Det kan virke som om NRK på denne måten tilnærmet seg 

næringspolitisk betingelser, men samtidig forventet NRK at kulturpolitikken fortsatt 

skulle spille en rolle.  

 

Slik jeg var inne på ovenfor, hadde etableringen av Norkring delvis blitt begrunnet 

utfra salgsinntektene. Disse ønsket NRK å benytte på innkjøp av nytt digitalt 

produksjons- og distribusjonsutstyr. Etter at NRK i 1996 hadde gått inn for å 

digitalisere bakkenettet (NRK 1997: 31), ble dette valget kort tid senere 

problematisert, ettersom bakkenettet hadde mange tekniske begrensninger for nye 

digitale tjenester, samt at det ville være kostbart å bygge ut. I en utredning Rolf 

Brandrud (1997)90 utførte for Nordisk Ministerråd høsten 1996, beskrev han blant 

annet hvordan kabel-TV, DTH og bredbånd over telenettet kunne forventes å bli 

sentrale distribusjonsplattformer for fremtidig TV-distribusjon (ibid: 54). Problemet for 

allmennkringkasterne betegnet Brandrud som risikoen for å havne i en 

teknologifelle91, altså hvis bakkenettet ble digitalisert men senere ikke valgt av 

markedet (ibid: 61, 92). Som jeg kommer tilbake til nedenfor, forventet NRK derfor et 

kulturpolitisk initiativ om en statsfinansiert utbygging slik at NRK kunne fortsette med 

satsning på programproduksjon og sine allmennkringkastingsforpliktelser.  

 

Konvergensutvalget utreder digitaliseringsprosessen 

Selv om kringkastingsloven fra 1992 åpnet for én ekstra kanal i bakkenettet, fikk 

begge kanalene i årene som fulgte ekstra konkurranse, ettersom 

distribusjonsformene DTH og kabel-TV økte sine markedsandeler92. Distributørene 

innen disse markedene stod samtidig langt friere enn Norkring til å velge sitt 

kanaltilbud. I denne utviklingen skilte Telenor seg spesielt ut, ettersom selskapet på 

kort tid hadde blitt Norges nest største kabel-TV-operatør i Telenor Avidi (NOU 1999-
                                                                                                                                        
89 Se for eksempel Dagens Næringsliv 20.07.99 
90 Rolf Brandrud var i 1997 redaksjonssjef for NRK Interaktiv (Brandrud 1997: 11). Brandrud har 

senere jobbet for Telenor, og overtok som informasjonsansvarlig i NTV fra juletider 2003. 
91 Begrepet ble også senere brukt i KDs vurdering av bakkenettet (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 7.1) 
92 I perioden mellom 1991 og 2002 økte kabel-TVs markedsandel fra 31 % til 40 %, og DTH fra 10 % 

til 30 % (Medienorge / SSB 2004). 
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26: kap 3.5.3.1). I 1997 startet Telenor dessuten opp DTH-selskapet Canal Digital 

sammen med Nethold, som inngikk et vertikalt distribusjonssamarbeid med betal-TV 

operatørene Canal Plus, Multichoice og Filmnet (Nordal 2002). Slik ble Telenor 

representert på alle distribusjonsplattformer, i tillegg til å ha en betydelig andel av 

markedet for telefoni og internett. 

 

Etter at det hadde forekommet flere endringer i kringkasting-,  tele- og IKT-sektoren, 

ble det fra politisk hold stilt spørsmål ved det eksisterende lovverkets egnethet i 

forbindelse med digitaliseringsprosessen. KD og SD satte derfor i 1998 sammen et 

utvalg93 som fikk mandat å utrede digitaliseringens betydning for strukturendringer i 

de tre sektorene, og hvilke betydninger dette ville få for lovverk og 

reguleringsinstitusjoner. Konvergensutvalget leverte sommeren 1999 sin rapport 

(NOU 1999-26). Rapporten inneholdt en analyse sektorene og lovverket, de 

forventede endringene som konsekvens av digitaliseringen, samt anbefalinger for 

hvordan lovverket burde presiseres og endres94. Sammenfatningsvis problematiserte 

rapporten spesielt de deler av lovverket som definisjonsmessige var uklare, i form av 

dobbeltreguleringer95, gråsoner og smutthull som ble forsterket av 

konvergensutviklingen96. Ved at digitaliseringen åpnet for bruk av 

kompresjonsteknologier og toveis forbindelse over tidligere adskilte nettverk, ville for 

eksempel kringkasting og telekommunikasjon definisjonsmessig gli over i hverandre 

både i både form og innhold (ibid: kap 8.2).  

 

                                            
93 Utvalget bestod personer med kompetanse innen IKT og regulering: Karin Bruzelius, Jon Bing, Jens 

Koch, Hilde Lovett, Vigdis Moe Skarstein, Helge Sønneland, Øyvind Christensen, Alf-Petter Tenfjord. 
94 De mest sentrale lovene som Konvergensutvalget vurderte var Kringkastingsloven (LOV 1992-04-

12, nr. 127), Teleloven (LOV 1995-06-23, nr. 19), Medieeierskapsloven (LOV 1997-06-13, nr. 53), 

Straffeloven (LOV 1902-05-22, nr. 10), Konkurranseloven (LOV 1993-06-11, nr. 65), og Åndsverkloven 

(LOV 1961-05-12, nr. 02). 
95 Bakkenettets dobbeltregulering i Teleloven og Kringkastingsloven ble brukt som eksempel (NOU 

1999-26: kap 8.1.1) 
96 Se kapittel 2 for en gjennomgang av utvalgets forståelse av konvergensbegrepet. 
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Selv om utvalget i utgangspunktet argumenterte for målsettinger om et 

næringspolitisk orientert, teknologinøytralt, medieuavhengig regleverk97, 

argumenterte utvalget samtidig kulturpolitisk for at behovet for allmennkringkasting 

ville styrkes etter en digitalisering (ibid: kap 9.2). Ettersom digitaliseringen kunne gi et 

kvantitativt større kanaltilbud forventet utvalget at fremveksten av nye kommersielle 

kanaler ville være preget av stramme forretningskalkyler som ville favorisere et 

globalt og marginalisert engelskspråklig tilbud. Kvalitativt ville allmennkringkasterne 

derfor skille seg positivt ut, og om en sterk markedsposisjon ble opprettholdt kunne 

disse også innvirke positivt på de konkurrerende kommersielle kanalenes innhold 

(ibid: kap 9.2). En kulturpolitisk regulering av allmennkringkasterne ville forøvrig bli 

problematisk å legitimere, ettersom distribusjonsressursene etter en fullført 

digitalisering ikke lenger ville være et knapphetsgode. Utvalget gikk derfor på sikt inn 

for en fjerning av konsesjonsplikten i kringkastingslovens § 2-1 og § 2-2 (ibid: 8.1.1, 

8.2.2), og etableringen av egen særlov for å regulere NRKs drift  (ibid: 8.2.6).  

 

Den næringspolitiske anbefalingen ovenfor sektoren ellers synes slik å stå i konflikt 

med utvalgets anbefaling av opprettholdelsen av et sterkt allmennkringkastingstilbud. 

Utvalget argumenterte samtidig for at allmennkringkasterne skulle få anledning til å 

satse på brede formater for opprettholdelse av høye publikumsandeler, samt gi NRK 

anledning til å ta del i inntekter fra de nye digitale verdikjedene (ibid: kap 9.3).  

 

Myndighetenes innstilling til bakkenettet 

Konvergensutvalgets arbeid og rapport ble avsluttet omtrent samtidig som KDs 

behandling av digital-TV-spørsmålet i 1999 (St. Meld. Nr. 46 (1998/99)). Bakgrunnen 

for stortingsmeldingen var spørsmål fra Stortinget om statens mediepolitiske rolle 

etter en digitalisering, og hvordan en utbygging av distribusjonen skulle finansieres 

(ibid: kap 1). KD ga utrykk for en generell positiv holdning til byggingen av et digitalt 

bakkebasert nett (ibid: kap 8) etter at departementet hadde vurdert ulike 

distribusjonsformer som bakkenett, DTH, kabel-TV, telenett og LMDS (ibid: kap 2). 

Departementet hevdet at denne plattformen best ville sikre allmennkringkastingens 

interesser, inkludert eksistensen av et norskspråklig tilbud. I tillegg ble det fremhevet 

                                            
97 Teknologinøytral og medieuavhengig regulering ble også kalt horisontal regulering, for å vise til 

forskjellen fra tidligere sektorbasert vertikal regulering (NOU 1999-26: kap 1.1.2, 6). 
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at mulighetene for mobilt og portabelt mottak ble ivaretatt. Samtidig vurderte KD at 

denne distribusjonsløsningen ikke ville gi publikum noen ekstra 

installasjonskostnader eller antenne (ibid: kap 8). Dette kom av at departementet 

vurderte sending av digitale og analoge signaler parallelt over en periode på 10-15 

år, som ville være den normale levetiden for et TV-apparat (ibid: kap 2.1). I forhold til 

finansieringsspørsmålet, gikk KD derimot inn for at nettet skulle finansieres av private 

aktører. Det ble likevel fortsatt forventet en fortsatt statlig frekvensregulering gjennom 

tildeling av kringkastingskonsesjoner i nettet (ibid: kap 6). KD stilte også krav om at 

NRK måtte sikres en riksdekkende multipleks, men hvor andre private aktører ikke 

ble ventet å ikke finne det regningsvarende med mer enn 90% dekning over en 

tiårsperiode (ibid: kap 6.2).  

 

Kulturkomiteens behandling av stortingsmeldingen (Innst. S. Nr. 53 (1999/2000)) ga i 

hovedsak støtte til departementets vurderinger (ibid: kap 7). Uenigheten mellom 

komiteen og KD dreide seg i første rekke om anbefaling av distribusjonsplattform for 

allmennkringkasterne. Fremskrittspartiet (FrP) begrunnet uenigheten næringspolitisk, 

ved å hevde at DTH kunne tilby et mye større tilbud og gi større konkurranse mellom 

innholdsleverandørene enn hva bakkenettet kunne tilby (ibid: kap 7.1). Komiteen 

ellers ønsket at alternative distribusjonsformer måtte bedre utredes utfra en 

kulturpolitisk begrunnelse. Komiteen viste til at NRK i mellomtiden hadde skiftet 

mening angående distribusjonsform98, ettersom selskapet nå i stedet ønsket et 

landsdekkende bredbåndsnett (ibid: kap 7.3.3). Komiteen ga ellers KD støtte i 

standpunktet om markedsfinansiert utbygging og fortsatt statlig frekvensregulering 

(ibid: kap 7.6) Samtidig understrekte komiteen at reguleringsspørsmålene måtte 

vurderes i forhold til Konvergensutvalgets anbefalinger (ibid: kap 7.5.2). På grunn av 

usikkerheten vedrørende valget mellom bakkenett og bredbåndsnett ble KD anmodet 

om å komme tilbake til Stortinget med en ny stortingsmelding på et senere stadium 

(ibid: kap 7.8) 

 

Analog forståelse av digital frekvensbruk? 

De politiske og økonomiske rammebetingelsene KD og kulturkomiteen vurderte et 

DTT-nett under, kan hevdes å ha blitt foretatt utfra en analog kringkastingsforståelse. 
                                            
98 Brev fra NRK til kulturkomiteen 10.11.99.  
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NRK og lokal-TV hadde i brev99 til KD utrykt ønsker om å sikres et helt multipleks 

hver i et eventuelt ferdigbygget DTT-nett (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 3.3.1, 

3.3.3)). Slik jeg var inne på ovenfor, støttet departementet denne vurderingen, idet 

bakkenettet ble anbefalt som distribusjonsform. I forhold til tidligere praksis kunne 

dette virke naturlig, da én frekvenstillatelse hadde blitt tildelt per analoge kanal. Ved 

en overgang til digital distribusjon ville en analog frekvens tilsvare ett multipleks, eller 

omkring 5 TV-kanaler.  

 

Da digital-TV spørsmålet ble behandlet neste gang, i stortingsmeldingen Mål og 

virkemidler i mediepolitikken (St. Meld. Nr. 57 (2000/01))100, kan en alternativ analog 

forståelsesramme synes videreført. KD ga i denne meldingen utrykk for en 

konsesjonsordning med konsesjonstildelning til tre separate multiplekser (ibid: kap 

4.4.3.2), og utlyst til flere aktører samtidig:  

”De aktører som blir tildelt konsesjon skal selv velge hvem som skal bygge ut nettet. Fordelen 
med en slik fordeling er at man ved fordelingen av operatør- og utbyggerroller bestemmes av 
de aktørene som selv skal bygge ut nettet og betale nettleien” 

(ibid: 4.3.5.3) 
 

En slik organisering av DTT-nettet liknet med andre ord på kringkastingskonsesjonen 

TV 2 hadde blitt tildelt tidligere, men mer næringspolitisk orientert ettersom det ble 

forventet konkurranse mellom flere aktører. KD presiserte likevel ikke nærmere hvilke 

aktører som kunne forventes å være operatør og utbygger, samtidig som 

departementet senere i samme melding problematiserte betydningen av vertikal 

integrasjon (ibid: kap 4.4.1.7). Den lave presisjonsgraden kan forklares ved at KD 

ventet på et initiativ fra markedet om utbygging (ibid: 4.3.5.2), som kunne innebære 

en rekke ulike utbyggingsmodeller. Hva angikk tildelning av kapasitet, krevde 

departementet derimot nå at nettet kun måtte videreføre det eksisterende analoge 

kanaltilbudet (ibid: 4.3.5.3).  

 

                                            
99 Brev fra NFL til KKD 25.05.99, brev fra NRK til KKD 31.05.99. 
100 Bakgrunnen for stortingsmeldingen var blant annet å behandle Konvergensutvalgets (NOU 1999-

26) og Ytringsfrihetskommisjonens (NOU 1999-27) utredninger, og ta stilling til allmennkringkastingens 

rolle ved digital distribusjon (St. Meld. Nr. 57 (2000/01): kap 1.2). 
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I 1999 var NRK drevet etter konsernmodell, og selskapets lisensinntekter ble supplert 

med inntekter fra datterselskapet NRK Aktivum kommersielle virksomheter (NRK 

2000). TV 2 forberedte nye forhandlinger om en ny kringkastingskonsesjon (TV 2 

2000: 22), mens Norkring var blitt et heleid datterselskap av Telenor (Norkring 2000). 

KDs og kulturkomiteens behandling av digital-TV spørsmålet hadde gått inn for at 

frekvensressursene fortsatt skulle reguleres, at utbyggingen skulle finansieres av 

private midler, samt at NRK skulle sikres riksdekning. Selv om Norkring hadde 

signalisert å påta seg utbyggingsoppdraget101, var det lite sannsynlig at selskapet 

ville stå for finansieringen siden moderselskapet Telenor allerede var engasjert i de 

mer lønnsomme og mindre regulerte markedene for DTH og kabel-TV.  

 

NRK - Fra bakkenett, til bredbånd og tilbake til bakkenett 

NRK hadde etter omdannelsen til aksjeselskap i 1996 gått inn for en digitalisering av 

bakkenettet, slik jeg var inne på ovenfor. Kort tid senere pekte Rolf Brandrud (1997) 

på risikoen for å havne i en såkalt teknologifelle ved et slikt valg. Han skisserte her 

tre strategiske muligheter i valget av distribusjonsteknologi: 1) Avvente utviklingen, 2) 

gå foran markedet i distribusjon, eller 3) gå foran markedet i innholds- og 

tjenesteutvikling (ibid: 83). Ifølge Brandrud hadde en kombinasjon av de to siste blitt 

valgt i Norge, ettersom NRK forventet en statsfinansiert utbygging i foran 

markedsutviklingen (ibid: 90), og hvor selskapet ellers skulle satse på innhold- og 

tjenesteutvikling (ibid: 85, 89). Etter at KDs behandling102 av digital-TV-spørsmålet  

gikk inn for en privat finansiert bakkenettutbygging, snudde NRK i sin vurdering. 

Mens kulturkomiteen behandlet meldingen, ga NRK i et brev i stedet utrykk for et 

ønske om en landsdekkende bredbåndsutbygging:  

”teknologien har modnet for de nye aksessystemene. [..] NRK mener fiberløsningen er den 
beste tekniske løsningen hvis det legges politisk vilje til å gjennomføre dette landsdekkende 
og i et kort tidsperspektiv”  

(Brev fra NRK til kulturkomiteen 10.11.99) 

 

I finansieringsspørsmålet henviste NRK til kommunalminister Odd Roger Enoksen 

(SP) utspill om den digitale allemannsretten. Han gikk her inn for et statsfinansiert 

                                            
101 Norkring 1997, 1998, 1999, 2000. 
102 St. Meld. 46 (1998/99) 
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landsdekkende bredbåndstilbud for å sikre distriktspolitiske målsettinger (Dagens 

Næringsliv 11.11.99). I Brandruds utredning hadde NRK dessuten blitt forespeilet 

mange nye muligheter av digital distribusjon (Brandrud 1997: 44ff), og en 

bredbåndsløsning kunne sikre dette. Etter at selskapet solgte ut sin eierandel i 

Norkring til Telenor i 1999 ville NRK dessuten være fritatt den økonomiske risikoen 

bakkenettet representerte. NRK beholdt likevel ikke sine bredbåndsplaner lenge, da 

selskapet et år senere gikk inn i forhandlinger med Telenor og TV 2 om etableringen 

av et felles distribusjonsselskap som skulle bygge og drifte et DTT-nett (Digi.no 

13.01.01). 

 

Skiftet tilbake til bakkenettet kan dels forklares utfra den økonomiske nedgangen 

som skjedde på IKT-markedet våren 2000. Relativt hurtig gikk en rekke IKT-

selskaper konkurs, og en økonomisk lavkonjunktur kunne synes å være under 

oppseiling. Samtidig skjedde det et regjeringsskifte våren 2000103, og den nye AP-

regjeringen fulgte ikke opp statens finansieringsansvar i den digitale allemannsretten. 

Under ledelse av denne regjeringen ble det fortsatt stilte krav om at bakkenettet 

skulle bygges finansieres for private midler, i tillegg til at NRK skulle tilby det samme 

tilbudet til alle, basert på allmennkringkastingsprinsipper (St. Meld. Nr. 57 (2000/01): 

kap 4.3.1). Kravet om parallelle analoge og digitale sendinger ble fortsatt 

opprettholdt, selv om det nå ble vurdert hensiktsmessig å gi allmennkringkasterne 

anledning til å avvikle de analoge signalene dersom hele befolkningen var sikret et 

digitalt alternativ (ibid: kap 4.3.5.3).  

 

Selv om NRKs raske strategiskifter lett kan forstås som brudd (Moe 2002: 49ff) kan 

skiftene også hevdes å ha innebåret form for en kontinuitet. I forhold til 

distribusjonsteknologi hadde NRK forventet at bakkenettet fortsatt ville spille en rolle 

ved overgang til bredbåndsdistribusjon. I brevet104 NRK oversendte kulturkomiteen 

utrykte selskapet blant annet at ”bakkesendernettet vil benyttes som aksessnett i 

egnede områder”. Tilsvarende ble bredbåndsdistribusjon heller ikke avvist ved byttet 

tilbake til bakkenettalternativet. Rolf Brandrud vurderte i et senere strateginotat 

                                            
103 Regjeringen Bondevik-I (KrF, V, SP) (1998-2000) gikk av mars 2000 etter å ha stilt  

kabinettspørsmål. En ny regjering under ledelse av Jens Stoltenberg (AP) (2000-01) overtok. 
104 Brev fra NRK til kulturkomiteen, 10.11.99 
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(2001) at bredbånd uansett ville bli bygget ut av markedet, og at NRK ville utnytte 

dette som sekundær distribusjonskanal. Byttene mellom distribusjonsteknologier 

innebar altså fortsatt en satsning på digitalt innhold og tjenester, men med en økende 

erkjennelse av at flere plattformer kunne utnyttes samtidig etter en digital 

standardisering. I NRKs posisjoneringsarbeid i forhold til finansieringsspørsmålet kan 

de ulike tiltakene derimot synes å ha vært mislykket. De kan slik virke som om de 

politiske rammebetingelsene ovenfor kringkastingspolitikken fortsatte å utvikle seg i 

næringspolitisk retning.  

 

TV 2 avventer og fornyer konsesjonsavtalen 

I offentlig debatt, brevkorrespondanse og egne årsmeldinger har TV 2 forholdt seg 

tilsynelatende avventende på digitaliseringsprosessen og dens betydning for 

konsesjonsavtalen. Den avventende holdningen kan synes å ha vært del av 

selskapets posisjoneringsstrategi, der selskapet snart skulle innlede 

konsesjonsforhandlinger og måtte gi inntrykk av at selskapet hadde oppfylt den 

gamle105. Den første konsesjonsavtalen hadde vært en avtale som var utformet som 

et rettslig bindende dokument uten mulighet for reforhandling106 før en eventuell 

fornyelse ved utløpet i 2002 (KD 1991). Gyldighetsområdet for avtalen var DTH,  

bakkenett, og kabel-TV-nett. I forbindelse med at det TV 2-eide selskapet 

Norgeskanalen fusjonerte inn i Canal Digital i 1998, og TV 2 overtok en aksjeandel 

på 16 % (TV 2 1999: 8), ble det stilt spørsmålet om TV 2 ville gå over til digital DTH-

distribusjon, og i hvilken grad konsesjonsavtalen i et slikt tilfelle ville ha gyldighet107? 

Da den nye konsesjonsavtalen ble ferdigforhandlet i 2001 (KKD 2001) ble det 

presisert at avtalen kun skulle gjelde for analoge bakkesendere, og at TV 2 skulle få 

anledning til å reforhandle eller si opp avtalen om den analoge dekningsgraden ble 

lavere enn 15% (ibid: kap 2.5). Den nye konsesjonsavtalen var sammenliknet med 

den foregående likevel ufordelaktig for TV 2, ettersom innholdsforpliktelsene ble 

nøyere presisert (ibid: kap 3) i tillegg til krav om økonomisk kompensasjon for bruk av 
                                            
105 Trine Syvertesen hevder at TV 2 forberedte seg på nye konsesjonsforhandlinger i 2000, ved å 

posisjonere seg som ansvarlig allmennkringkaster i årsrapporten for 1999 og skifte av leder til Kåre 

Valebrokk (2002: 31). 
106 Eierskapsrestriksjonene på 20% ble hevet til 33% etter at TV 2 fikk økonomiske problemer i 1993 

(Syvertsen 2002: 34). 
107 TV 2s solgte ut eierandelen i Canal Digital til Telenor i 2000 (TV 2 2001: 5f). 



 58 

frekvensressursene, i form av et engangsvederlag på 150 millioner kroner og 

prosentandeler av reklameinntektene (ibid: kap 2). Slik jeg var inne på ovenfor, 

hadde TV 2 i denne perioden gått inn i forhandlinger med Telenor og NRK om et 

felles distribusjonsselskap for et DTT-nett. Om DTT-nettet ble realisert og det 

analoge bakkenettet avviklet, kunne dette innebære at TV 2 etter relativt kort tid 

kunne reforhandle konsesjonsbetingelsene. På denne måten kunne et DTT-nett 

representere en næringspolitisk dreining av rammebetingelsene for TV 2. Ettersom 

digitaliseringen utnyttet frekvensene på en bedre måte, kunne de åpne for flere 

kanaler, med mindre grunnlag for økonomisk kompensasjon og innholdsforpliktelser. 

 

Telenor som joker – NTV etableres 

Telenor hadde allerede etablert et digital-TV tilbud gjennom selskapet Canal Digital, 

og påbegynt en digitalisering av kabel-TV nettene i Telenor Avidi, da den 

kringkastingspolitiske debatten vurderte digitalisering av bakkenettet. Telenor var i 

motsetning til NRK ikke avhengig av å tilby et likt tilbud til alle, og kunne henvende 

seg til det mest kjøpesterke publikumet. Ved at DTH distribueres fra 

verdensrommet108 hadde Telenor samtidig etablert seg som tredje største aktør av 

transponderkapasitet i Europa (NOU 1999-26: kap 3.5.3.1). Med fare for å havne i 

konkurranse med sine alternative distribusjonsplattformer, gikk Telenor likevel inn i 

forhandlinger med TV 2 og NRK om etableringen av et DTT-nett. Dette kan forstås 

utfra et horisontalt integrasjonsperspektiv, slik overtagelsen av aksjene i Norkring 

også kunne forstås, for å opprettholde en kontroll på alle distribusjonsplattformer. 

Etter at forhandlingene hadde pågått i et års tid brøt imidlertid forhandlingene 

sammen (Dagens Næringsliv 29.12.01). Telenor hadde ønsket seg betingelser for et 

samarbeid som ikke var forenelige med NRK og TV 2s interesser. Etter bruddet stod 

således NRK og TV 2 tilbake uten noen fremtidig distribusjonsløsning. TV 2 og NRK 

fortsatte likevel forhandlingene seg imellom og i slutten av januar 2002 ble selskapet 

NTV offentliggjort (NTB 28.01.02). Selv om Telenor ikke lenger var deltager i 

selskapet var det neppe andre enn Norkring som kunne stå for utbyggingen. Hvordan 

skulle så konkurransen mellom utbyggere og operatører fordele seg, slik det var 

forespeilet et halvt år tidligere (St. Meld. Nr. 57 (2000/01))? 

                                            
108 Satellitten Thor III befinner seg på 1 grad vest i geostasjonær bane over Afrika 

(http://presse.telenor.no/PR/199806/800033_1.html (10.06.98) [online 29.04.04]). 
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En konsesjon for DTT-nettet ble utlyst juni 2002 (KKD/SD 2002). Etter at regjeringen 

Bondevik-II overtok regjeringsmakten høsten 2001109, ble utlysningen i stedet foretatt 

for all tilgjengelig kapasitet, vurdert til å være bestående av tre multiplekser. En slik 

konsesjonsordning hadde blitt fastlagt i kulturminister Valgerd Svarstad Hauglands 

redegjørelse om NRK i slutten av februar (KKD 2002a: kap 6). KKD og SD stod 

sammen bak konsesjonsutlysingen, da konsesjonen var hjemlet i kringkastingslovens 

§ 2-2 og telelovens110 § 5-3 og det ble ønsket å slippe to separate 

konsesjonsmyndigheter  (KKD/SD 2002: kap 1).  

 

Næringspolitikk versus kulturpolitikk 

Etter at kringkastingssektoren hadde beveget seg i næringspolitisk retning frem mot 

2001, slik beskrevet ovenfor, kan konsesjonsutlysningen for DTT-nettet forstås som 

et utrykk for en kulturpolitisk tilrettelegging ovenfor rammebetingelsene. En slik 

tilrettelegging kan begrunnes ved at konsesjonsordningen var tilnærmet lik den 

modellen NTV, med kringkastingsledelsen i NRK og TV 2, hadde foreslått én måned 

tidligere. I tillegg ble modellen lansert i sammenheng med redegjørelsen om NRK, 

samt at den tidligere foreslåtte konsesjonsordningen med flere konkurrerende 

multipleksoperatører ble forlatt. På den annen side kan tilstedeværelsen av SD som 

konsesjonsgiver forstås som et utrykk for en større næringspolitisk tilrettelegging111.  

 

                                            
109 Bondevik II (KrF, V, H) (2001-) dannet regjering etter valget høsten 2001, men først etter at KD, 

under kulturminister Ellen Horn (AP), publiserte St. Meld. Nr. 57 (2000/01). 
110 Teleloven (LOV 1995-06-23, nr. 39) og Lov om standard av overføring av fjernsynssignaler (LOV 

1999-06-25, nr. 50) ble i juli 2003 samlet i Ekomloven (LOV 2003-07-04, nr. 69). Denne loven 

implementerte samtidig fem nye direktiver for regulering av elektronisk kommunikasjon. Disse 

direktivene var rammedirektivet  (2002/21/EF), tilgangs- og samtrafikkdirektivet (2002/19/EF), 

lisensdirektivet (2002/20/EF), universelle tjenester-direktivet (2002/22/EF), personverndirektivet 

(2002/58/EF), nett- og tjenestekonkurransedirekivet (2002/77/EF) (Skogerbø og Storsul 2003: 155ff).  
111 Se kapittel 2 for drøfting om forholdet mellom telepolitiske- og kringkastingspolitiske mål og 

virkemidler. 
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Konflikten mellom de næringspolitiske og kulturpolitiske perspektivene kom forøvrig 

til utrykk i kulturkomiteens innstilling (Innst. S. Nr. 142 (2001/02): kap 2)112 til 

stortingsmelding Mål og virkemidler i mediepolitikken (St. Meld. Nr. 57 (2000/01)). 

NTV hadde da i mellomtiden blitt etablert og presentert en DTT-modell. 

Fremskrittspartiet (FrP) argumenterte fortsatt næringspolitisk for at et DTT-nett ville 

være uheldig for konkurransesituasjonen. Partiet hevdet at NTVs vertikale 

integrasjon styrket denne problematikken ytterligere, med henvisning til KDs 

diskusjon om hensiktsmessigheten av medieeierskapslovens avgrensning mot 

vertikal integrasjon113. Med utgangspunkt i informasjon fra IKT-Norge og Senter for 

Medieøkonomi på BI, hevdet partiet at en kombinasjonsmodell mellom kabel-TV, 

DTH og bredbånd dessuten ville gi mer innhold og tjenester og tilsvarende 

riksdekning innen samme kostnadsramme som DTT-nettet. Sosialistisk Venstreparti 

(SV) argumenterte derimot kulturpolitisk for å avvente DTT-spørsmålet i påvente av 

andre mer velegnede distribusjonsteknologier, og henviste til Den rådgivende 

gruppen for den digitale allemannsretten sine krav til kapasitet for et landsdekkende 

bredbåndsnett. SV delte med andre ord FrPs syn på NTVs modell som uheldig, men 

utfra en annen begrunnelse. Den næringspolitiske begrunnelsen kom forøvrig også til 

utrykk FrPs synspunkter ovenfor allmennkringkasting generelt, der partiet 

argumenterte for at NRK burde selges til private og lisensfinansieringen avvikles. SV 

argumenterte på den andre siden for at markedsmessig tekning i for lang tid hadde 

fått prege NRKs drift, og ønsket i stedet et mer aktivt statlig eierskap.  

 

Ny type konsesjonspraksis? 

Konsesjonsutlysningen for DTT-nettet ble som for andre konsesjoner utlyst i form av 

ulike rettigheter og plikter. Rettighetene som dreide seg i første rekke om en 

fremføringsrett av master, og vederlagsfri bruk av frekvenser for tre multiplekser 

(KKD/SD 2002: kap 3.4, 3.13). Pliktene innebar blant annet at NRK, NRK 2 og TV 2 

måtte sikres riksdekkende distribusjon (ibid: kap 3.3). Det ble med andre ord stilt krav 

                                            
112 Komitéen skiftet sammensetning etter stortingsvalget i 2001. 
113 Medieeierskapsloven (LOV-1997-06-13, nr. 53) tillater ikke eierskap innen et marked på mer enn 

33 %. Hensikten er å fremme ytringsfrihet, reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud (ibid: § 1). 

Loven har blant annet vært avgrenset mot vertikal integrasjon, av hensyn til papiraviser som 

samordner produksjon, trykking og distribusjon (St. Meld. Nr. 57 (2001/02): kap 4.4.1.1) 
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til en dramatisk økning av NRK 2s dekningsgrad114. I tillegg innebar pliktene at det 

måtte legges til rette for regionaliserte sendinger av NRK og lokal-TV, samt en ny 

uspesifisert åpen kanal115(ibid: kap 3.5). Utbyggingen av nettet måtte konsesjonæren 

finansiere for egne midler, samt at de analoge sendingene ikke ble tillatt avviklet før 

”befolkningen har tilfredstillende tilgang til digitale fjernsynssendinger” (ibid: kap 2).  

 

Ettersom konsesjonsutlysningen for DTT-nettet var det første av sitt slag, men 

samtidig arvtager etter Norkrings foregående analoge bakkenettkonsesjoner, hadde 

utlysningen enkelte interessante likhetstrekk og forskjeller. For det første ble det ikke 

stilt krav til bruken av frekvensressursene hva angikk tele- og datatjenester (ibid: kap 

3.7), men samtidig stilt krav til at norske kringkastere måtte ha 

kringkastingskonsesjon for å bli formidlet i nettet (ibid: kap 3.9). Utlysningen åpnet for 

likevel for videreformidling av utenlandske kanaler, men kun hvis deres disse innhold 

ikke var i strid med norsk jurisdiksjon (ibid). Dette innebar med andre ord en langt 

større frihet enn hva Norkring tidligere hadde hatt, men samtidig et regelverket som 

var strengere enn videreformidling i norske kabel-TV og DTH-nett. For det andre var 

forholdet mellom konsesjonsgiver og –mottaker annerledes enn i foregående 

konsesjoner, ettersom konsesjonsgiver KKD var mulig konsesjonsmottaker gjennom 

NRKs deltakelse i NTV. For å sikre uavhengighet ble det således lagt opp en til en 

høringsrunde om konsesjonsvilkårene (KKD 2002b) og hvor et eksternt 

konsulentselskap skulle vurdere konsesjonssøknader og DTT-markedet (KKD 

2002c). Konsesjonshjelp var forøvrig også benyttet ved vurderingen av 

reklamemarkedet i forbindelse med den første TV 2-konsesjonen (Dahl og Høyer 

2003: 159), selv om KD den gang kun var konsesjonsgiver.  For det tredje ble 

konsesjonsutlysningen utformet som del av en konkurransesituasjon, selv om DTT-

nettet i konsesjonsutlysningen ville bli monopolisert. I utlysningen ble dette formulert 

som at konkurransevridende effekter i relevante markeder ville bli vurdert (KKD/SD 

                                            
114 En vurdering fra konsulentselskapet oppga dekningsgrad på 52% (Analysys 2002: 6). Om 

bakkenettmottak alene er beregningsgrunnlag er dekningsgraden 27% (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): 

kap 2.2). Ifølge NRKs egne tall er NRK 2s dekningsgrad derimot 82% i kombinasjon med DTH og 

kabel-TV (NRK 2003: 42). Se kapittel 5 for en mer utførlig diskusjon omkring beregning av 

dekningsgrad. 
115 Åpen kanal er basert på en idé om en demokratisering av TV-tilbudet, hvor alle i utgangspunktet 

skal ha mulighet til å formidle TV-innslag (Innst. S. Nr. 142 (2001/02): kap 2).  
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2002: kap 5.6), uten at det ble spesifisert nærmere hvilke markeder, som 

eksempelvis kanaldistribusjon, tilleggstjenester eller distribusjonsplattformer. Det kan 

med andre ord virke som om forholdet mellom kringkaster og distributør både ble 

vurdert samlet og separert. Denne helgarderingen kan synes å være et utslag av 

muligheten for at Norkring kunne søke på konsesjonen, eller overfor hva slags 

konsesjonssøknad NTV kunne tenkes å utforme i forhold til å prioritere TV 2 og 

NRKs egne tilbud.  

 

NTV er eneste søker - konsesjonsvilkårene reforhandles 

Konsesjonsutlysningen hadde langt på vei blitt lagt opp etter NTVs skisserte modell, 

slik selskapets uttalelse i høringsrunden116 ga utrykk for. Selv om det danske 

selskapet Zentropa på et tidspunkt hadde flagget interesse for DTT-nettet (Dagens 

Næringsliv 27.05.02) var det kun NTV som søkte på konsesjonen ved søknadsfristen 

utløp 1. oktober 2002 (KKD 2002d). Konsesjonsutlysningens opplegg med 

konkurranse mellom flere konsesjonssøkere, syntes slik i stedet å ha fungert som et 

fastsatt spill mellom partene. I dette spillet hadde blant annet konkurransetilsynet 

utrykt skepsis til de ugunstige effektene av å ha kun én operatør i bakkenettet 

(høringsbrev 08.03.02). Konsulentselskapet Analysys’117 (Analysys 2002) forsterket 

skepsisen ytterligere, med en kritikk av at søknaden var ufullstendig og hadde flere 

svakheter. Dette gikk blant annet på manglende planlagt utbygging utover multipleks 

1 (ibid: 15), at konkurransen fra kabel-TV og DTH ble undervurdert (ibid: 27), at 

selskapet sannsynligvis måtte basere seg på enkelte proprietære løsninger (ibid: 45) 

og at modellen med gratis tildelning av dekodere innebar en tvungen kortavgift (ibid: 

69). Samlet vurderte Analysys derfor at søknaden var planlagt som et 

forhandlingsutspill (ibid: 71). Siden et DTT-nett isolert sett innebar bedre utnyttelse av 

frekvensressursene, både for publikum og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, ble 

det likevel anbefalt å forhandle med NTV om digitaliseringen av bakkenettet. 

                                            
116 I NTVs høringsbrev for foreslått konsesjonsutlysning (brev fra NTV til KKD 12.04.02) var selskapet 

enig i de fleste kravene, med unntak av kravet til norsk jurisdiksjon. Se neste kapittel for en nærmere 

gjennomgang. 
117 Konsulentselskapet Analysys fikk oppdraget med å vurdere DTT-nettet og NTVs søknad, etter en 

anbudsrunde hos KKD (Kampanje.com 05.09.02). 
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Forhandlinger ble derfor innledet mellom partene118, men som i store trekk ble unntatt 

offentlighet.  

 

I korte trekk dreide forhandlingene seg om presiseringer av enkeltpunkter i 

konsesjonssøknaden og om forholdet mellom inntekter og utgifter. Forhandlingene 

startet med at et brev fra KKD ble oversendt NTV (brev fra KKD til NTV 20.11.02), 

med blant annet enkelte spissformulerte krav knyttet til Analysys rapporten. I slutten 

av desember svarte NTV med at forretningsmodellen var under kontinuerlig 

vurdering, i tillegg til en rekke presiseringer og diskusjoner omkring Analysys’ 

enkeltpunkter (brev fra NTV til KKD 20.12). Etter flere møter og 

brevkorrespondanse119 ble så en ny forretningsmodell lansert i april (brev fra NTV til 

KKD 11.04.03). I den nye modellen måtte publikum selv betale for dekoderne mot at 

kortavgiften ble fjernet. Ettersom reforhandlingene var unntatt offentlighet, kan dette 

vurderes som del av selskapets posisjoneringsarbeid, ettersom gratis tildelning av 

dekodere hadde blitt positivt mottatt ved offentliggjøringen av NTV-samarbeidet. 

Senere på høsten hadde det derimot lekket ut til pressen at Analysys rapporten vært 

kritisk til konsesjonssøknaden (Dagens Næringsliv 12.11.02). Først rett i forkant av 

KKDs stortingsmelding120 sommer 2003, som anbefalte NTVs søknad, ble Analysys-

rapporten og enkelte av disse brevene ble offentliggjort via NTVs websider121. Denne 

timingen kommer jeg tilbake til i neste kapittel, men kan forventes å ha hatt betydning 

for den offentlige debatten. I februar 2004 støttet et flertall122 i kulturkomiteen det 

opplegget som hadde blitt fremforhandlet mellom NTV og KKD. Dette åpnet for en 

konsesjonstildelning til NTV og avvikling av det analoge bakkenettet etter NTVs 

modell.  

 

                                            
118 Selv om SD også var konsesjonsgiver, var det fortrinnsvis KKD som deltok i forhandlingene. 
119 Brev fra NTV til KKD 31.12.02, 17.02.03, 04.04.03 
120 St. Meld. Nr. 44 (2002/03) 
121 Analysys 2002, brev fra NTV til KKD 20.12.02 og 11.04.03. 

(http://www.ntv.as/category.php?categoryID=16 [online 15.03.04]) 
122 FrP og SV var eneste partier som stemte mot analog avvikling og utbyggingen av et DTT-nett etter 

NTVs modell. FrP begrunnet standpunktet næringspolitisk utfra konkurransesituasjon og andre 

distribusjonsformers større kapasitet, mens SV derimot ønsket et DTT-nett finansiert og drevet av 

staten (Innst. S. Nr. 128 (2003/04): kap 2). 
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Et interessant moment med Analysys’ vurdering av DTT-nettet var at 

frekvensressursene ikke lenger ble vurdert å være et knapphetsgode, at 

digitaliseringen først og fremst representerte en samfunnsøkonomisk gevinst, i tillegg 

til at nettet kunne tilby et større tilbud til publikum. KKD støttet seg til denne 

vurderingen, der departementet så for seg at en økt konkurransesituasjon ville gi 

større mangfold, uten behov for detaljerte innholdskrav (St. Meld. Nr. 44 (2002/03): 

kap 4.2.2). Dette synes derfor å stå i konflikt med konsesjonsutlysningens 

kulturpolitiske tilrettelegging, som skulle sikre NRK og TV 2 plass i et riksdekkende 

multipleks (ibid: kap 4.3, kap 5). Det kan slik virke som om NTVs modell balanserte 

mellom næringspolitikk og kulturpolitikk. Eierskapslovgivningen om maksimalt 

medieeierskap på 33% ble for eksempel ikke ble problematisert av departementet i 

vurderingen. Dette kan komme av at det finnes flere måter å fortolke 

konvergensspørsmålet på. På den ene siden kan det hevdes at den vertikale 

integrasjonen i NTV kan forhindre konkurranse og tilgang til andre kanaler på 

plattformen. På den andre siden kan det argumenteres for at vertikal integrasjon ville 

være nødvendig i konkurranse med andre vertikalt integrerte distribusjonsplattformer. 

Et sentralt moment vil i så fall være hvilke innlåsningseffekter som knyttes til 

dekoderutstyret. Dette utstyret har så langt ikke blitt fullt ut standardisert123.  
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Jeg vil med bakgrunn i analysen ovenfor argumentere for at KKD og kulturkomiteen 

vurderte NTVs DTT-modell under andre forutsetninger ved behandlingen i 2003 enn i 

1999124. Sammenlikningen av stortingsmeldingene fra disse årene er interessant, 

ettersom mange av dokumentene i konsesjonsprosessen viser til oppfyllelse av 

tidligere politiske målsettinger, selv om det er inngått kompromisser på veien. 

Sammenlikningen kan også være interessant med henblikk på de politiske og 

økonomiske rammebetingelser som var utgangspunktet for NTVs 

posisjoneringsarbeide, slik analysen blir presentert i kapittel 5. 

                                            
123 Selv om samarbeidsforumet Nordig (http://www.nordig.org) og DVB-project (http://www.dvb.org) 

har anbefalt API-et MHP, har distributørene Canal Digital, Viasat og UPC valgt å benytte andre 

standarder. Distribusjonssignalene ble derimot standardisert i TV-standarddirektivet (95/47EF), 

implementert i Lov om standard av overføring av fjernsynssignaler (LOV 1999-06-25, nr. 50). 
124 Jeg sammenlikner her St. Meld. Nr. 46 (1998/99) og St. Meld. Nr. 44 (2002/03) 
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Endrede kostnadsmodeller 

Den mest åpenbare endringen av rammebetingelsene skjedde i hensynet til parallell 

distribusjon. I 1999 ble parallell distribusjon av analoge og digitale signaler vurdert 

nødvendig i en 10-15 årsperiode (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 2.2.1). I 2003 

godtok KKD derimot NTVs premiss125 om at analog distribusjon kunne avvikles 

regionsvis og suksessivt seks måneder etter at DTT-dekning var utbygget innen hvert 

område. KKD begrunnet dette med hensynet til frigjøring av verdifulle 

samfunnsressurser samt å spare allmennkringkasterne for de store utgiftene som 

knyttet seg til parallell distribusjon (St. Meld. Nr. 44 (2002/03): kap 1.2, 5, 7. 1). KKD 

viste samtidig til erfaringer fra andre land som tilsa at en del av publikum uansett ikke 

ville gå over til digitalt mottak så lenge et analogt alternativ fantes, slik at tvang kunne 

være et akseptabelt virkemiddel ovenfor denne gruppen. En slik tvang ble samtidig 

begrunnet utfra bakkenettets sviktende markedsgrunnlag126 (ibid: kap 5). 

Departementet mente at en privat aktør neppe ville investere i nettet om ikke et 

tilstrekkelig kundegrunnlag fantes, selv om det også var en målsetting at 

allmennkringkasterne skulle sikres gode betingelser i det nye nettet (ibid: kap 1.2). 

For NRKs del påpekte departementet at en manglende DTT-utbygging ville føre til at 

selskapet fortsatt ville være forpliktet til å videreføre sin riksdekkende analoge 

distribusjon for store leieutgifter til et stadig mindre publikum. Samlet sett kan 

departementet således å ha blandet sammen rollene som distributør og 

kanalleverandør i spørsmålet om parallell distribusjon, med delvis motstridende 

kulturpolitiske og næringspolitiske målsettinger. I forhold til spørsmålet om 

finansiering av dekoderbokser begrunnet KKD at egeninnkjøp av dekoderbokser var 

sammenliknbart med tradisjonen ved tidligere teknologiskifter, der overgangen fra 

AM til FM og NMT til GSM hadde representert merkostnader for publikum (ibid: kap 

5.3). 

 

De konkrete kostnadsoverslagene for DTT-nettet endret seg også fra 1999 til 2003. I 

KDs behandling en digital-TV i 1999 hadde Norkring utarbeidet et overslag som 

                                            
125  Se NTV 2002: kap 5 
126 Ved århundreskiftet var anslagsvis 30% av husstandene tilknyttet bakkenettet (SSB sitert i St. 

Meld. Nr. 44 (2002/03): kap 2.2.3). 
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konkluderte med at det ville være ”fullt ut forsvarlig” med å bygge ut et DTT-nett med 

95 % dekning (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 2.3.1). I 2003 ble dette overslaget 

beregnet på nytt, denne gang til en konkret sum på 1 milliard kroner for 92 % dekning 

av ett multipleks. Samtidig fremla selskapet et kostnadsoverslag på 1,4 milliarder for 

vedlikehold av det eksisterende nettet (St. Meld. Nr. 44 (2002/03): kap 4.3.4). 

Norkring konkluderte således med at prisen for DTT-utbygging og vedlikehold av det 

analoge bakkenettet ville være omtrent det samme127. Grunnen til at Norkring ikke 

hadde beregnet vedlikeholdskostnader i 1999 kan på den ene siden ha sammenheng 

med at fokuset først og fremst lå på ulike alternative distribusjonsformer og ikke 

bakkenettet alene slik tilfellet var i 2003. På den annen side kan de ulike 

kostnadsoverslagene vurderes som ulike posisjoneringstiltak fra selskapet. I begge 

omganger fikk selskapet selv anledning til å vurdere markedsprisen for utbygging og 

vedlikehold128. I forkant av kulturkomiteens arbeide med stortingsmeldingen høsten 

2003 halverte derimot selskapet de forventede utbyggingskostnadene129 for DTT-

nettet, som gjorde at bygging ble langt billigere enn fortsatt vedlikehold.  

 

Endrede krav til universialitet 

Det kan argumenteres for at de politiske rammebetingelsene knyttet til universell 

tilgang og innhold endret seg mellom 1999 og 2003, som konsekvens av generell økt 

distribusjonskapasitet og av hensyn til finansiell gjennomføringsevne. I 1999 hadde 

KD gått inn for at NRK måtte sikres 100 % dekning via bakkenettet, og at nettet 

skulle finansieres av en privat aktør (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 6.2). I 2003 

godtok KKD imidlertid NTVs foreslåtte dekningsgrad på 92 %, ettersom de 

resterende 8 % kunne basere seg på alternativt DTH-mottak (St. Meld. Nr. 44 

(2002/03): kap 6.2.1). KKD vurderte dette som en tilfredstillende løsning, ettersom 

NTV antok at en stor andel av denne gruppen allerede benyttet slikt mottak (ibid), i 

                                            
127 Norkring sammenliknet vedlikehold av alle Norkrings omkring 2700 sendemaster mot en 

oppgradering av TV 2s omkring 450 master til DTT (St. Meld. Nr. 44 (2002/03): kap 4.3.4). 

Sammenlikningen ble med andre ord basert på en forskjell i omkring 2300 antenner. I dekningsgrad 

gir det en forskjell på henholdsvis 98% (NRK 2001: 18) mot NTVs planlagte 90-92% (NTV 2002: 32). 
128 Analysys vurderte Norkrings kostnadsoverslag å være korrekt (Analysys 2002: viii) 
129 Dagens Næringsliv 18.11.03 
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tillegg til at en økt dekningsandel ville bli svært kostbar130 (ibid: kap 4.3.2). Et annet 

moment som hadde blitt fremhevet i 1999 var bakkenettets unike egenskaper for 

mobilt og portabelt mottak (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 6.2). Dette ble i KKDs 

anbefaling 2003 fortsatt understreket som en viktig egenskap for DTT-nettet (St. 

Meld. Nr. 44 (2002/03): kap 4.3.2, 4.3.3). Slik jeg kommer tilbake til i neste kapittel 

hadde NTV derimot ingen konkrete planer om å bygge ut for slik kapasitet, ettersom 

det krever mer robuste signaler og således høyere utbyggingskostnader.  

 

Spørsmålet om universialitet kan også forstås som et spørsmål om kvaliteten på 

innholdet. I utgangspunktet hadde idéen om den digitale allemannsretten kombinert 

tilgang til kringkasting og bredbåndstjenester i et distriktspolitiske perspektiv. Da KD i 

1999 vurderte de ulike distribusjonsplattformenes fordeler og ulemper kom 

bakkenettet dårligst ut hva angikk slike muligheter (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 

2.2). Det som i hovedsak talte for en utbygging av bakkenettet var at det 

representerte det billigste alternativet for videreføring av det eksisterende analoge 

tilbudet (St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 6.2). I konsesjonssøknad ga NTV hevdet 

derimot at deres modell kunne gi internettilgang (NTV 2002: 18, 24). Post og 

Teletilsynet oversendte derfor et notat til SD angående denne vurderingen, der 

tilsynet påpekte at det lave antallet planlagte DTT-sendere ville gjøre 

bredbåndstilgang relativt usannsynlig i selv tynt befolkede områder131. Da KKD 

vurderte bakkenettets egenskaper på nytt i 2003, hevdet departementet likevel at 

likevel kunne tilby bredbåndstjenester. Et forsøksprosjekt i Bømlo hadde vist at en 

alternativ teknologi, kalt DTT-IP, kunne gi bredbåndsliknende tilgang (St. Meld. Nr. 44 

(2002/03): kap 4.3.7). Ettersom NTV ikke har egne planer om å opptre som 

internettleverandør (seminar Prestvik 26.08.03), må DTT-IP teknologien i så fall 

bygges ut av andre aktører. Sammenliknet med 1999 kan det i hvertfall virke som om 

det ble forventet at et sett med ekstra tjenester skal tilbys utover det eksisterende 

analoge tilbudet på NTVs plattform. Spørsmålet er således om NTVs løsning med 

                                            
130 En økning i distribusjonsgrad fra 95 til 99% ble forventet å doble kostnadene på grunn av spredt 

bosetning. 
131 Post og Teletilsynets beregningsgrunnlag var 1000 samtidige brukere av én sender på 22 Mbit/s 

båndbredde. Dette ville gi 22 kbit/s pr bruker, eller omkring 1/3 av normal ISDN-kapasitet. (brev fra 

Post-  og Teletilsynet til SD 15.01.03: kap 4) 
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EPG, superteletekst og betal-TV (NTV 2002: 19ff) vil være ekvivalent med den 

digitale allemannsretten. Da KKD anbefalte NTVs søknad, vurderte departementet i 

hvertfall at selskapet hadde oppfylt kriteriet om å tilby såkalt digital merverdi (St. 

Meld. Nr. 44 (2002/03): kap 5.2). 

 

I neste kapittel analyserer jeg NTVs posisjonering i konsesjonsprosessen nærmere, 

for å undersøke hvordan selskapet kan ha bidratt til styre oppfatningen omkring DTT-

nettet. 
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I innledningen til dette kapittelet presenterte jeg delproblemstillingen ”Hvordan har de 

politiske og økonomiske rammebetingelsene endret seg for bakkenettet mellom 1996 

og 2004?”. En sentral forutsetning for analysen var at rammebetingelser både legger 

premisser for aktørenes handlinger, samtidig som handlingene kan endre på 

rammebetingelsene. Jeg har valgte å tilnærme meg problemstillingen ved å 

undersøke de ulike økonomiske- og digitaliseringsstrategier til NRK, TV 2, Norkring 

og Telenor, i sammenheng med lovverk og konflikt mellom kultur- og næringspolitiske 

målsettinger og virkemidler, ny teknologi og økonomiske konjunktursvingninger. 

Etableringen av NTV og dets planlagte DTT-modell i 2002 fremstår på denne måten 

som et resultat av de endrede politiske og økonomiske rammebetingelsene mellom 

1996 og 2002. I 2003 og 2004 fikk NTV anbefaling og flertallstøtte fra henholdsvis 

KKD og kulturkomiteen for sin DTT-modell. Den modellen som ble det ble uttrykt 

støtte for var avvekt likevel fra den NTV hadde presentert tidligere i sin søknad, og 

som de var rammebetingelsene som var forespeilet i 1999. 

 

Ved å sammenlikne de politiske og økonomiske rammebetingelsene mellom den 

politiske behandlingen i 1999 og 2003, viser dette hvordan hensynet til 

kostnadsmodellene og universialitet hadde endret seg. Dette kan komme av at 

telepolitikk og kringkastingspolitikk har tilnærmet seg hverandre, men samtidig kan 

det komme av de politiske regjeringsskiftene som har funnet sted. Tilstedeværelsen 

av SD som konsesjonsgiver vitner kan i hvertfall vitne om en næringspolitisk 

tilnærming, selv om KKDs kulturpolitiske tilrettelegging ovenfor allmennkringkasterne 

i DTT-nettet kan hevdes å ha hatt betydning.  
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Kapittel 5 - NTVs rolle i konsesjonsprosessen 
”Norges Televisjon as (NTV) er opprettet med sikte på å skaffe konsesjon for et digitalt 
bakkesendernett.” 

(NTV 2002: 1, min utheving) 
 

Forrige analysekapittel avsluttet med en sammenlikning av enkelte sentrale 

rammebetingelser, og hvordan disse hadde endret seg i perioden mellom 1999 og 

2003. Ettersom forhandlingene i 2001 om et felles distribusjonsselskap resulterte i 

etableringen av NTV i 2002, kan en spørre seg hvilken rolle selskapet spilte for disse 

endringene. Samtidig kan en spørre seg på hvilken måte NTVs organisasjon og 

modell ble tilpasset de eksisterende rammebetingelsene fra 1999. Den gang hadde 

myndighetene vedtatt en markedsfinansiert utbygging, men samtidig med krav om at 

det ferdigstilte nettet skulle formidle NRKs sendinger. NTV har derfor hevdet at deres 

modell for DTT-nettet oppfyller disse rammebetingelsene132. Spørsmålet er så 

hvordan prinsippene om allmennkringkasting og næringsvirksomhet skulle 

kombineres? Rollene som innholdsleverandør og distributør synes i hvertfall å 

blandes sammen, selv om NTV i konsesjonssøknaden hevdet at selskapet vil bli 

drevet uavhengig av eierne TV 2 og NRK (NTV 2002: 51f). Ettersom forholdet 

mellom næringsvirksomhet og allmennkringkasting kan oppfattes som et 

definisjonsmessig spørsmål og en av følgene til digitalisering er at innhold, 

distribusjon og mottak kan knyttes nærmere sammen, vil jeg i dette kapittelet belyse 

den andre delproblemstillingen for nærmere undersøkelse: 

 

På hvilken måte har NTV posisjonert seg i konsesjonsprosessen? 
 

Et av formålene med denne delproblemstillingen har vært å undersøke hvilke 

posisjoneringsmuligheter NTV har forsøkt å realisere ved å benytte et synkront 

perspektiv133 i selve konsesjonsprosessen. I første del analyserer jeg hvordan NTVs 

fokus på posisjonering gjenspeiler seg i organisasjonens sammensetning. I andre del 

analyserer jeg selskapets informasjonsstrategi, med fokus på målgruppe, vinkling og 

timing. I tredje del analyserer jeg hvordan NTV i offentlig argumentasjon har benyttet 
                                            
132 Seminar Fuglevik 08.10.03. 
133 Med synkront perspektiv menes en samtidig analyse og fremstilling (Kjørup 1997 [1996]: 333). Se 

kapittel 1 for sammenhengen mellom aktør og strukturperspektivet. 



 70 

muligheten til å fortolke enkelte sentrale premisser for endring av DTT-nettets 

rammebetingelser. I fjerde og siste del analyserer jeg hvilken rolle NTV har inntatt 

som informatør i offentlig debatt og omtale, med en overordnet gjennomgang av 

tematikk, og bruken av hemmelighold og tilrettelegging av informasjon.  
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NTV har siden etableringen karakterisert selskapet i offentlig diskurs som en 

distributør som skal ”sikre Norge allemannsretten til morgendagens digitale fjernsyn” 

(NTB 28.01.02). I konsesjonsprosessen har selskapet derimot titulert seg som 

prosjektorganisasjon. En kan derfor spørre seg om navnevalget først og fremst 

betegner en miniatyrmodell av den fremtidige distributøren NTV eller indikerer andre 

arbeidsområder i denne fasen? I NTVs konsesjonssøknad hevdet i hvertfall selskapet 

at dets planlagte organisasjonsmodell var av enterprise134-type, altså en fortrinnsvis 

administrativ organisasjon:  
”NTV vil drive salg, markedsføring, merkevarebygging og kundestøtte for det digitale 
bakkenettet [..] i all overveiende grad [styre] sin virksomhet gjennom kontraktsinngåelse og     
-oppfølging. Det betyr at NTV vil sette ut det meste av selskapets arbeidsområder til eksterne 
selskaper i inn- og utland”  

(NTV 2002: 12).  
 

Ved intervju av Øyvind Werner Øfsti, webredaktør135 og informatør136 i NTV, fremgikk 

det at prosjektorganisasjonen foreløpig var en relativt liten gruppe, men med 

konturene til de ulike ansvarsområdene hvis tildelt konsesjon. Selve 

prosjektorganisasjonen bestod ifølge Øfsti av ikke mer enn 5-6 fast ansatte, selv om 

22 personer stod oppført på NTVs websider137 som tilknyttet organisasjonen i noe 

overlappende funksjonsområder. Disse gruppene ble kalt henholdsvis Informasjon, 

Politikk og samfunnskontakt, Økonomi og finans, Teknologi, Innhold og Juridisk.  

 

Et interessant moment ved arbeidsfordelingen i prosjektorganisasjonen, var at 

gruppene Informasjon, Politikk og samfunnskontakt med sine åtte personer utgjorde 
                                            
134 Begrepet er ikke brukt i selve konsesjonssøknaden til NTV, men benyttes her da det har 

likhetstrekk med TV 2s forventede organisasjonsmodell ved konsesjonstildelningen i 1991 (Syvertsen 

1997: 36). 
135 Rolf Brandrud overtok redaktøransvaret rundt juletider 2003. 
136 Se kapittel 2 og 3 for bruken av informatør som yrkestittel. 
137 Se vedlegg 2 for en oversikt over prosjektorganisasjonens tilsatte og styre [15.10.03]. 
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til sammen en tredjedel. Størrelsen på disse gruppene kan tyde på at de var gitt en 

høy prioritering, ettersom de også bestod av kringkastingsledelsen i både NRK og TV 

2, i tillegg til at flere av personene var representert i NTVs styre. Tor Fuglevik, som til 

daglig er administrerende direktør i NTV og medlem av gruppen Politikk og 

samfunnskontakt, har forøvrig selv bakgrunn i NRK-ledelsen138. Øfsti, som også var 

medlem av ovenstående grupper, jobber til daglig som vaktsjef for konsern- og 

interninformasjon i NRK (Intervju Øfsti 31.10.03). 

 

Konkurrenter i samarbeid  

TV 2 og NRKs samarbeid i prosjektorganisasjonen NTV kan forstås som et utslag av 

endringer i kringkastingsmarkedet, ettersom TV 2 ti år tidligere ble politisk vedtatt og 

etablert som hovedkonkurrent til NRK. Slik jeg har omtalt i tidligere kapitler, hadde 

begge kanalene fått økt konkurranse utover 1990-tallet som følge av DTH og kabel-

TVs økte markedsandeler. For begge kanaler har det analoge bakkenettet vært en 

sentral distribusjonskanal, og kan derfor ventes å ha vært motiverende for inngåelsen 

av samarbeidet. I forhold til rekruttering har samarbeidet i hvertfall ført til at alt av 

NTVs personale, enten som fast ansatte eller innleide, jobber eller har jobbet for NRK 

og TV 2. Kringkastingsselskapene innehar sannsynligvis også den nødvendige 

tekniske og administrative kompetansen for å drive et distribusjonsselskap. Samtidig 

har begge selskapene kompetanse innen myndighetskontakt, hvor TV 2 har 

forhandlet om kringkastingskonsesjoner og NRK har posisjonert seg til teknologisk og 

organisatorisk endring. Ettersom prosjektorganisasjonen NTV ble drevet av 

toppledelsen i NRK og TV 2 kan en stille spørsmål om NTV vil kunne drives 

uavhengig av eiernes interesser. Samtlige av mine NTV-informanter139 hevdet i 

hvertfall at dette var uproblematisk, da NTVs muligheter for kommersiell suksess ville 

være direkte avhengig av å kunne tilby et konkurransedyktig tilbud på 

distribusjonsmarkedet. Som begrunnelse for bruk av interne ressurser, fremhevet 

Øfsti i stedet prosjektets usikre natur:  

”Hvis det blir et nei så er det veldig synd, men da har man i hvertfall ikke en masse ansatte 
som må sparkes og masse penger som er brukt unødvendig. Så det er tanken, man trekker 
på de ressurser som finnes i TV 2 og NRK”  

                                            
138 Tor Fuglevik har vært mangeårig leder for NRKs radiodivisjon og stod blant annet for delingen 

mellom P1, P2 og P3 i 1993 (NRK 1994: 52, 90). 
139 Seminar Fuglevik 08.10.03, Seminar Prestvik 26.08.03, intervju Øfsti 30.10.03 
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(Intervju Øfsti 31.10.03) 
 

Ved å ikke ansette noen nye mennesker tok en altså høyde for et ”nei” fra 

konsesjonsgiver. Samtidig hadde NTV gjennom hele prosessen utrykt at selskapet 

ikke ville stå ansvarlig for en DTT-utbygging om de tilbudte konsesjonsvilkårene var 

for dårlige (seminar Fuglevik 08.10.03). Som posisjoneringstiltak kan bruken av egne 

ansatte slik ha bidratt til å gi ekstra spillerom, ved raskt å kunne sette handling bak 

dette kravet. Ettersom NTV var eneste konsesjonssøker kunne et slikt utfall føre til at 

staten selv måtte besørge en DTT-utbygging og bryte med prinsippet om 

markedsbasert utbygging140. Utbyggingen av et DTT-nett var uansett ønsket utfra et 

samfunnsøkonomisk og ressursbesparende perspektiv, og for å sikre NRK gode 

betingelser som allmennkringkaster.  

 

Prioritering av informasjon og samfunnskontakt 

NTVs prioritering av arbeidsgruppene Informasjon, Politikk og samfunnskontakt kan 

ha sammenheng med at disse medlemmene ville representere selskapet utad i 

konsesjonsprosessen. Sett i retrospekt var en slik prioritering likevel ikke ny. 

Avdelingen for Informasjon og samfunnskontakt har hatt en sentral posisjon både i 

TV 2 og NRK gjennom hele 1990-tallet, hvor avdelingene har stått for all offentlig 

kommunikasjon i blant annet årsrapporter, allmennkringkastingsregnskap og 

internblader. NTVs informasjonsgruppe utgjorde således ikke noe unntak, da 

informasjonsarbeid så og si ble regnet som en del av virksomheten: 
”Hele prosjektorganisasjonen blir et ganske mangehodet troll som driver på med forskjellige 
ting: Teknologi, økonomi, politikk og jus – det store digital-TV spørsmålet som NTV er 
involvert i. Det rommer så mange aspekter, sånn at informasjonsgruppa også ble dannet utfra 
tanken om å koordinere de andre gruppene.” 

(Intervju Øfsti 31.10.03, min utheving) 
 

Informasjonsgruppens arbeid ble altså ikke bare karakterisert som den praktiske 

utformingen av informasjonsmateriale knyttet til konsesjonsprosessen, men også 

som en intern styringsgruppe. NTVs prioritering av informasjon og samfunnskontakt 

kan således være noe av bakgrunnen for Analysys’ kritikk av NTVs 

                                            
140 KKD vurderte også en modell hvor DTH og kabel-TV kunne fungere som primærdistribusjon, og 

hvor et DTT-nett kunne dekke satellittskyggeområder. En slik løsning ble vurdert å koste omkring 

halvparten av en full utbygging etter NTVs modell, men ble antatt å ha manglende interesse på grunn 

av et for ulønnsomt markedsgrunnlag (St. Meld. Nr. 44 (2003/04): kap 4.3.2). 
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konsesjonssøknad. Som jeg var inne på i forrige kapittel hadde Analysys blant annet 

konkludert med at konsesjonssøknaden mest sannsynlig var designet som et 

forhandlingsutspill. En annen mulighet er at NTV feilprioriterte ressursfordelingen i 

prosjektorganisasjon, ettersom gruppen Innhold kun bestod av tre personer med 

overlappende arbeidsoppgaver (se vedlegg 2). 
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På spørsmål om NTVs kontaktflate fikk jeg opplyst at den først og fremst befant seg 

”i kulissene”, siden kontakt med politikerne allerede var etablert (Intervju Øfsti 

31.10.03). Ifølge Øfsti bestod informasjonsvirksomheten ellers av å publisere 

bakgrunnsmateriale på NTVs hjemmesider og kontakt med fagpressen. En skal 

likevel ikke glemme at avisinnlegg, brevkorrespondanse, pressekontakt, 

høringsutspill, møtevirksomhet og foredrag også kan karakteriseres som kontaktflate. 

I slike sammenhenger fungerte informasjonsgruppen som rådgivere:  
”Tor [Fuglevik] sitter ikke langt unna og bruker og rådfører seg med oss [..] Skal vi svare på 
det utspillet mot NTV nå, eller skal vi la det være? Hvem skriver innlegget, hvem svarer i 
Dagens Næringsliv eller hvor det nå er.” 

(Intervju Øfsti 31.10.03) 
 

Informasjonsgruppens informasjonsstrategisk kompetanse kunne slik også benyttes i 

det daglige arbeidet. Slik jeg var inne på i kapittel 2, kan slik kompetanse på et 

fagteoretisk nivå knyttes til begrepene issues management eller perception 

management141. Disse begrepene indikerer viktigheten av timing, og 

målgrupppeorientering, ettersom ulike kanaler kan være innrettet mot ulike nisjer av 

interesser og samfunnsprosesser. Ved at informasjonen tilpasses ulike målgrupper, 

gir dette samtidig vinklingsmuligheter. For leseren vil det da kunne være av betydning 

hvem som står oppført som avsender. 

 

Informasjonsstrategi? 

Ettersom NTV-ledelsen hadde tilgang til fagkunnskap og profesjonelle informatører, 

kan det være interessant å stille spørsmål om hva slags informasjonsstrategi som ble 

benyttet? Øfsti hevdet at en slik strategi ikke fantes men fungerte etter ad-hoc 

                                            
141 Se kapittel to for en drøfting av begrepene i forhold til system- og kritisk orientert teori. 
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prinsipper, ettersom NTVs prosjektorganisasjon likevel var en såpass løst 

sammensatt organisasjon: 
”Det er såpass greit at vi er en fire, fem stykker som følger med i pressen [..] Rune Indrøy er jo 
konserndirektør i TV 2, med ansvar for kommunikasjon og informasjon. [..] Det er bare å 
snakke sammen og så blir vi enige om hva vi gjør.” 

(Intervju Øfsti 31.10.03) 
 

Jeg vurderer det likevel som lite sannsynlig at informasjonsarbeidet har skjedd uten 

generelle retningslinjer og målsettinger. Om en skriftlig informasjonsstrategi hadde 

eksistert er det uansett lite trolig at jeg ville fått denne utlevert, da slike dokumenter 

kan vurderes å inneholde følsomme opplysninger142. Noe av poenget med 

informasjonsarbeidet er nettopp å kunne planlegge proaktivt i hvilken rekkefølge, 

kontekst og vinkling offentligheten skal få innblikk i saksforholdene. Jeg forventer i 

det minste at styrene i TV 2 og NRK har hatt forventninger til samarbeidet i NTV og 

har utformet strategier for politisk gjennomslag for et DTT-nett. Jeg forstår derfor 

NTVs informasjonsstrategi som summen av de tiltak som er gjennomført. 

 

En informasjonsstrategi kan gjerne karakteriseres ved at den har en eller flere 

målgrupper143, altså de forventede primærmottagere og initiativtagere til 

informasjonsvirksomheten. Således får jeg inntrykk av at også NTV har avgrenset en 

målgruppe: 

”For NTV har det vært viktig å ikke ha altfor mye støy rundt prosessen. Kontakten med 
politikere og andre er der, og det er dem som avgjør spørsmålet om konsesjon eller ikke. Så 
det har ikke vært så mye poeng å gå ut offensivt og informere masse om NTV i den fasen her. 
Men [..] vi har holdt kontakt med viktige fagmiljøer i pressen.” 

(Intervju Øfsti 31.10.03, min utheving) 
 

Hva som menes med støy kan være så mangt, men en mulig fortolkning kan være et 

ønske om å unngå motstand i konsesjonsprosessen. Ettersom det kan argumenteres 

for at prosessen har båret preg av en implisitt forståelse om at betingelser og vilkår 

skulle reforhandles før endelig lansering, kunne det tenkes at en for stor publisitet 

kunne slå negativt ut144. Timing av informasjonsvirksomheten synes slik å ha vært et 

                                            
142 Styremøtereferater og strategidokumenter er unntatt offentlighet. Se kapittel 3 for en drøfting om 

alternative tilnærminger. 
143 Alternative begreper er stakeholders og stakeseekers. Se kapittel 2 for en diskusjon. 
144 Pressen blir ofte kjennetegnet ved dagsordenfunksjonen ved å kunne sette enkeltsaker i kritisk 

søkelys (Allern 1992 : 40). 
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sentralt moment i informasjonsstrategien, selv om konsesjonsbetingelsene ikke 

nødvendigvis ville endres før NTVs sendestart.  

 

IKT-Norge har som en av mottagerne og initiativtagerne til NTVs 

informasjonsvirksomhet kritisert selskapet for å unnta store deler av 

dokumentmaterialet fra offentlighet (seminar Hoff 29.10.03). Denne 

hemmeligholdelsen begrunnet NTV med at utbyggingen hadde blitt vedtatt 

markedsfinansiert. En slik finansieringsmodell ville i så fall forutsette kommersiell drift 

senere, med behov for bevaring av forretningshemmeligheter ovenfor den fremtidige 

konkurransesituasjonen (seminar Fuglevik 08.10.03). Begrunnelsen viser hvordan 

NTV har utnyttet muligheten til å posisjonere seg i konflikten mellom kulturpolitiske og 

næringspolitiske hensyn i DTT-nettets rammebetingelser. Hemmeligholdelse viste 

seg uansett ikke å være absolutt, ettersom NTV offentliggjorde enkelte brev og 

Analysys-rapporten etter at reforhandlingene med KKD var gjennomført (se forrige 

kapittel). En slik timing av informasjonsvirksomheten vil i det minste svekke 

mulighetene for offentlig debatt, ettersom beslutninger da kan være foretatt, 

investeringer gjennomført, infrastruktur bygget ut og det analoge nettet avviklet145. 

 

All den vanskelige teknologien 

En stadig tilbakevendende problemstilling i forbindelse med digital-TV spørsmålet 

generelt, og i konsesjonsprosessen spesielt, synes å ha vært hvor vanskelig det er å 

forstå teknologien. Hvilke begrensninger - eller omvendt muligheter - realiseres ved 

teknologivalget? Hva er nødvendig - eller omvendt tilstrekkelig - båndbredde for TV 

og relaterte tjenester? Innebærer digital-TV først og fremst en ny signalstandard, eller 

må man ha returkanal i tillegg? Spørsmålene antyder hvordan teknologien både har 

begrensninger og muligheter, og ikke minst hvordan vinkling av 

spørsmålsformuleringen kan styre denne oppfatningen. Som jeg argumenterte for i 

forrige kapittel kunne en analog teknologiforståelse for eksempel ha bidratt til de 

første forslagene for multipleksorganisering. Teknologien kan slik sette rammer for 

                                            
145 KKD hevdet at en reversering av en analog avvikling ville være mulig, men relativt urealistisk 

grunnet de høye kostnadene et slikt vedtak ville innebære (Brev fra KKD til Kulturkomiteen 14.01.04: 

pkt. 4). 
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utformingen av politiske og økonomiske rammebetingelsene, selv om det i første 

rekke kan hevdes å være selve oppfatningen som er avgjørende. 

 

I det politiske arbeidet med digital teknologi benyttes mange ulike 

teknologiforklaringer146, men som kan hevdes å gi liten mening om en ikke selv er 

praktiker innen området. For en uerfaren leser kan et teknologiuttrykk for eksempel gi 

inntrykk av å ha større forklaringskraft enn hva som faktisk er tilfelle, eller fryse fast 

en forståelse av en teknologi som likevel er under konstant endring. Som del av 

informasjonsvirksomheten til NTV har det derfor vært interessant å undersøke det 

arbeidet som har blitt gjort med en digital ordbok. Denne ordboken ble satt sammen 

og publisert på NTVs websider147 og i selve konsesjonssøkaden (NTV 2002: 57f): 

”Vi har et eget prosjekt på fornorsking av språket innenfor området digital-TV [..] Vi trakk inn 
Norsk Språkråd, litt fra EE-bransjen og teknologer på huset som rent teknisk vet hva 
begrepene rett og slett betyr. [..] Pay Per View har vi valgt å kalle løssalgs-TV, altså at du kan 
kjøpe på løssalg. Går det en boksekamp som du har lyst til å se lørdag, og den legges ut som 
såkalt Pay Per View, kaller vi det for løssalgs-TV”. 

(Intervju Øfsti 31.10.03) 
 

Et generelt moment ved oversettelse er at det alltid vil være behov for fortolkning, og 

oversettelser må vinkles innen den kontekst de benyttes. I eksemplet over, altså Pay 

Per View, kan løssalgs-tv forstås vinklet utfra et publikumsperspektiv. Pay Per View 

kunne også vært vinklet i kringkasterperspektiv, ettersom individuelle kunderegistre 

må etableres for å fakturere kunden, og hvor slik informasjon kan benyttes til andre 

kommersielle formål som eksempelvis DM. Spørsmålet er så om 

konsesjonsmyndighetene, som var en av målgruppene for 

informasjonsvirksomheten, forstod hvilke implikasjoner teknologivalget innebar. De 

overlappende meningspotensialene kan i hvertfall tenkes å være bakgrunnen for noe 

av kritikken fra IKT-Norge. Per Morten Hoff hevdet i en kronikk i Dagens Næringsliv 

at statssekretær Yngve Slettholm i KKD i beste fall var blitt feilinformert, i verste fall 

ført bak lyset, i hans vurdering av konsesjonssøknaden: 

" – Ved utbygging av et digitalt bakkenett for kringkasting vil det være plass i nettet til å sende 
langt flere kanaler enn i dag. I tillegg åpner digitalisering for å kunne tilby interaktive tjenester, 
altså at seerne er i aktiv kontakt med innholdsleverandør. Seerne vil kunne få tilgang til 
internett og e-post, samt filmer og andre tilbud om ’løssalgs-tv’ " 

 (Slettholm sitert av Per Morten Hoff, kronikk i Dagens Næringsliv 14.11.03). 

                                            
146 Se for eksempel NOU 1999-26: vedlegg 1, St. Meld. Nr. 46 (1998/99): ordliste, St. Meld. Nr. 57 

(2000/01): kap 4.3.5, NTV 2002: 56 
147 http://www.ntv.as/article.php?articleID=5 [online 15.03.04] 
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Hoffs kritikk av Slettholm viser først og fremst hvordan også IKT-Norge har 

posisjonert seg i DTT-spørsmålet. Slettholms vurdering er nemlig ikke feilaktig, men 

tar utgangspunkt i andre premisser enn mulighetene innen bredbåndsdistribusjon. 

Selv om DTT-nettet vil kringkaste kun én vei, er dekoderboksene planlagt med et RS-

232 grensesnitt (NTV 2002: 21f). Med et slikt grensesnitt kan boksen tilknyttes 

vanlige telefonnett ved hjelp av et modem, og slik oppnå kontakt med 

innholdsleverandøren via internett. Teknologiforståelsen til IKT-Norge tar derimot 

utgangspunkt i et såkalt triple-play nett, hvor høy båndbredde kan gi tilgang til 

telefoni, tv og internett på samme tid (seminar Hoff 29.10.03).  

 

Informasjon som kunnskapsformidling 

Det er rimelig å anta at NTVs informasjonsvirksomhet har fulgt idealet om å handle 

proaktivt, ettersom det gir muligheter for å danne fortolkningsrammer før et 

problematisk saksområde oppstår. Et slikt tiltak kan hevdes å ha funnet sted da NTV 

inviterte utvalgte mediejournalister fra VG, Dagbladet og de største regionsavisene til 

et presseseminar i forkant av KKDs stortingsmelding148 som anbefalte NTVs nye 

DTT-modell: 
”Vi inviterte pressen til et seminar for å vise frem slik vi tenker, her står debatten. Hensikten 
med presseseminaret var rett og slett å prøve å øke kunnskapen hos enkelte sentrale 
mediejournalister om det temaet som etter hvert blir veldig aktuelt når Stortinget behandler 
det, og spørsmålet om konsesjon rykker stadig nærmere.” 

(Intervju Øfsti 31.10.03, min utheving) 
 

Øfstis oppfatning av informasjonsarbeid som kunnskap, innenfor et avgrenset 

presseseminar for spesielt inviterte journalister, fremstår som en interessant 

vurdering. En mer korrekt beskrivelse kunne kanskje ha vært overbevise, men som 

jeg var inne på i kapittel to kan utrykkene kunnskap og saksopplysning virke mer 

nøytrale. En oppfatning av egne argumenter som kunnskap synes generelt å ha 

preget de ulike debattantenes synspunkter i den offentlige debatten, hvor Per Morten 

Hoff for eksempel kritiserte NTV for feilinformasjon. Det kan derfor være interessant å 

vurdere motivene for de motstridende posisjonene. En rimelig antagelse er at NTV 

var motivert av utfra NRKs og TV 2s interesser, i form av inntekter og utgifter, 

markedsposisjon og politisk legitimitet for en analog avvikling. På den andre siden er 

                                            
148 St. Meld. Nr. 44 (2002/03) 
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det rimelig å anta at IKT-Norge var motivert utfra medlemsbedriftenes149 interesser 

om gode markedsvilkår for bredbåndsteknologi. Det er likevel publikum - altså 

konsumentene, samfunnsborgerne og forbrukerne - som skal stå for den endelige 

finansieringen av utbyggingen, gjennom reklameinntekter, lisensavgift og 

egeninnkjøp av dekoder. Dette fremstår som hovedårsaken til de tilsynelatende 

uforsonlige oppfatningene, ettersom det var på denne gruppens vegne at 

argumentene måtte vinkles i den politiske beslutningsprosessen. 
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NTV har i konsesjonsprosessen flere ganger fremhevet at grunnlaget for DTT-nettet 

ble lagt allerede på 1990-tallet150. NTV hevder samtidig at erfaringene fra dotcom-

tiden alene taler for en bakkenettutbygging, ettersom den daværende forestillingen 

om et landsdekkende bredbåndsnett hadde et urealistisk perspektiv på kostnadene 

(seminar Prestvik 26.08.03). Slik analysen i forrige kapittel viste, skjedde det riktignok 

en utvikling av rammebetingelsene mellom 1999 og 2003. En direkte referanse til 

tidligere politiske målsettinger kan derfor ikke gjøres uten forbehold. Både lovverk, 

forslag til konsesjonsordning, kostnadsmodeller, hensynet til analog avvikling og ikke 

minst valg av distribusjonsmetode har endret seg underveis. Ettersom en del av 

rammebetingelsene endret seg først etter at NTV ble etablert, vil jeg nedenfor 

diskutere hvordan NTV kan ha benyttet muligheten til å fortolke tre sentrale 

premisser, og hvordan posisjoneringsarbeidet kan ha påvirket rammebetingelsene.  

 

Premiss 1: Riksdekning – 100 % dekning? 

Et av de grunnleggende premissene for kulturpolitikken har vært å sikre hele 

befolkningen mulighet til å motta NRK151. Dette premisset har også vært et sentralt 

argument for NTV i konsesjonsprosessen, uttrykt blant annet som ”å gjøre Norge til 

ett digitalt TV-rike” (Seminar Fuglevik 08.10.03). Slik jeg omtalte i forrige kapittel har 

                                            
149 For en komplett liste over IKT-Norges medlemsbedrifter, se http://www.ikt-

norge.no/default.asp?UID=3954 [online 11.03.04] 
150 Se for eksempel NTVs egen beskrivelse av den politiske prosessen 

(http://www.ntv.as/category.php?categoryID=16 [online 15.03.04]). 
151 Se St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 6.2, St. Meld. Nr. 57 (2000/01): kap 4.3.1, St. Meld. Nr. 44 

(2003/04): kap 5.1. 
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spesielt den lave dekningsgraden til NRK 2 i det analoge nettet blitt kritisert, spesielt 

ettersom kanalen finansieres av den obligatoriske lisensavgiften for alle TV-

apparater. Den lave dekningsgraden kan forstås som en konsekvens av at 

kostnadene forbundet med bygging og vedlikehold per seer øker raskt utenfor 

tettbebygget strøk. Det kan derfor være interessant å undersøke nærmere hvordan 

NTV har definert riksdekning.  

 

NTV hevdet i sin konsesjonssøknad å skulle tilby en dekningsgrad på 100 % etter 

fullført utbygging, dog i kombinasjon med DTH (NTV 2002: 31ff). Innebærer så denne 

målsettingen mulighet for mottak uavhengig av hvor en befinner seg i landet? En slik 

distribusjonsmodell vil i så fall innebære utbygging av sendemaster på steder hvor 

store deler av befolkningen likevel ikke ser på TV, som i ubefolkede dalstrøk, myrer, 

bekkefar og skoger. Ettersom Norge har vanskelige topografiske forhold for 

distribusjon av signaler som krever fri sikt, er NRKs dekningsgrad på 98 % heller ikke 

beregnet på denne måten (NRK 2001: 18). I stedet tar beregningen utgangspunkt i 

hvor stor andel av husstander de omkring 2700 mastene dekker. Ettersom det er TV 

2 sitt nett som er planlagt digitalisert av NTV, bestående av omkring 450 master, kan 

det være grunn til å stille spørsmål hvordan riksdekning er tenkt oppnådd.  

 

TV 2 hevder ifølge egne beregninger å ha en dekningsgrad på 97 % (TV 2 2000: 7). 

Denne dekningsgradsberegningen tar utgangspunkt i kombinasjonsmottak mellom 

DTH, kabel-TV og bakkenett. Bakkesenderne alene vurderes derimot å ha en 

dekningsgrad på omkring 90 % (ibid). TVNorge, som i likhet med TV 2 også formidles 

over DTH, kabel-TV og bakkenett152, har i tilsvarende beregninger kommet frem til en 

dekningsgrad på 88,9 %153. NTVs målsetting om å ha 100 % dekning synes således 

å innebære et skinn av universialitet, ettersom ingen av de allerede eksisterende 

kombinasjonsløsningene kan tilby slik dekning. NTVs planlagte DTT-nett innebærer 

dessuten en stor nedgang i antall sendemaster i det eksisterende nettet. Ettersom 

premisset om riksdekning tar utgangspunkt i husstandsdekning, kan det også være 

                                            
152 TVNorge har distribusjonsavtaler med mange lokal-TV stasjoner som sender over bakkenettet. 

Norsk Forbund for Lokal-TV (NFLTV) hevder å ha en samlet dekningsgrad på tilsammen 70 % (Brev 

fra NFLTV til KKD 25.05.99) 
153 http://www.tvnorge.no/historie [online 15.03.04] 
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interessant å undersøke hvordan husstander defineres. NTVs konsesjonssøknad 

skilte i den sammenheng mellom stasjonært og portabelt mottak. Stasjonært mottak 

ble definert som bruk av ”direktiv, utendørs antenne ti meter over bakken” (NTV 

2002: 42), mens portabelt mottak ble definert som ”innendørs mottagning i første 

etasje med portabel mottaker som benytter en nært tilkoblet ekstern antenne eller 

innebygd antenne” (ibid: 43). Stasjonært mottak var utgangspunktet for NTVs 

beregning av dekningsgrad, slik at en del av publikum som benytter bordantenner på 

TV-apparatet muligens må montere nye antenner utendørs. NTV hevder likevel at en 

del av publikum sannsynligvis fortsatt vil kunne benytte bordantenner, men da i første 

rekke i ”byer og tettbebygde strøk” (ibid: 42). Slike områder er forøvrig også de med 

størst kabel-TV-dekning, hvor behovet og markedsgrunnlaget for bakkenettet kanskje 

vil være minst. Samtidig hadde Analysys’ rapport påpekt at mange husstander høyst 

sannsynlig måtte anskaffe nye antenner når NRKs signaler ble flyttet over til UHF-

båndet154 (Analysys 2002: 40f). NTV har i offentlig diskurs fremhevet bakkenettets 

unike fremtidige muligheter for mobilt mottak (seminar Fuglevik 08.10.03), men 

denne typen mottak er verken beskrevet eller definert i konsesjonssøknaden. Mobilt 

mottak må nødvendigvis defineres i geografisk dekning og ikke i husstandsdekning, 

og dette krever helt andre statistiske mål for beregning av dekningsgrad.  

 

DTH-selskapet Canal Digital skisserte i høringsrunden for DTT-nettet (KKD 2002b) 

en alternativ modell for riksdekning i Norge155. Selskapet tok i denne modellen 

utgangspunkt i at tilnærmet full geografisk dekning156 kunne oppnås via DTH. 

Satellittskyggedekning hevdet selskapet kunne oppnås ved hjelp av Lokal Digitals 

teknologi for videredistribusjon. Analysys påpekte at denne løsningen kunne være 

mer kosteffektiv enn NTVs løsning (Analysys 2002: 41). Da KKD ønsket 

presiseringer omkring Analysys’ innvendinger (brev fra KKD til NTV 20.11.02), svarte 

NTV at teknologien ble vurdert til ikke å være robust nok for deres tekniske krav157. 

                                            
154 VHF-signaler regnes for å være bedre egnet til passering av hindringer enn UHF-signalene (Brev 

fra KKD til kulturkomiteen, 14.01.04). 
155 Høringsuttalelse Canal Digital 08.04.02 
156 St. Meld. Nr. 46 (1998/99): kap 2.2 tok utgangspunkt i en dekningsgrad på 97 - 98 % om estetiske 

hensyn ikke ble medregnet. 
157 Vedlegg til Brev fra NTV til KKD 20.12.02: punkt 37. 
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KKD har senere ikke nevnt denne distribusjonsmodellen, som gir inntrykk av at NTVs 

modell for riksdekning ble akseptert, og slik har endret på disse rammebetingelsene. 

 

Premiss 2: Norsk jurisdiksjon – konsesjon eller lovverk? 

Et DTT-nett kan hevdes å ha vært ønsket av kulturpolitiske myndigheter for å sikre 

en landsdekkende distribusjonsløsning for NRK, samtidig som et nettverk bygget på 

norsk jord kunne reguleres etter nasjonal lovgivning158. En slik forventning til DTT-

nettet kan forstås utfra Konvergensutvalgets tidligere oppfatning av 

digitaliseringsprosessen. Slik jeg var inne på i forrige kapittel hadde utvalget på sikt 

anbefalt å avvikle bruken av kringkastingskonsesjoner, men hvor et nytt lovverk 

kunne overta reguleringen. Det kan virke som om NTV utnyttet mulighetene av disse 

forventningene i sitt posisjoneringsarbeide. På pressekonferansen som lanserte 

NTV-modellen, hevdet Tor Fuglevik at DTT-nettet sannsynligvis var ”den eneste 

distribusjonsformen som kan underlegges nasjonal, mediepolitisk myndighet” (NTB 

28.01.02). KKD foreslo senere en konkret konsesjonsordning som liknet NTVs modell 

(KKD 2002a), og i et høringsnotat noe senere foreslo departementet at kringkasterne 

i nettet måtte ha adresse i Norge for å kunne underlegges norsk jurisdiksjon (KKD 

2002b). NTV viste derimot nå misnøye med en slik mediepolitisk kontroll (NTVs 

høringsuttalelse 12.04.02). NTV hevdet at DTT-nettet ikke ville bli kommersielt 

realiserbart om selskapet måtte stille krav til kanalleverandørene om norsk 

postadresse. I den sammenheng viste NTV til at kabel-TV og DTH fritt kunne 

videreformidle utenlandske kanaler og således konkurransemessige fordeler. 

Høringsuttalelsene fra Konkurransetilsynet, Post- og Teletilsynet og 

Justisdepartementet159 viste til at kravet ville være i strid med EUs TV-direktiv 

(97/36/EF), artikkel 2a, om fritt mottak og videresending fra andre medlemsland, og 

Den europeiske menneskerettskonvensjon160, artikkel 10, om ytrings- og 

                                            
158 Se kapittel 4. 
159 Høringsuttalelser Justisdepartementet 12.04.02, Konkurransetilsynet 08.03.02, Post- og 

Teletilsynet 02.04.02. 
160 Implementert gjennom Menneskerettsloven (LOV 1999-05-21, nr. 30). 
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informasjonsfrihet. Selv om kravet til norsk jurisdiksjon ble opprettholdt i selve 

konsesjonsutlysningen (KKD/SD 2002: kap 3.9), ble kravet senere helt fjernet161.  

 

Selv om kravet til norsk jurisdiksjon i første rekke angikk videreformidling av 

utenlandske kanaler, kan det også få betydning for konsesjonsreguleringen av TV 2. 

Gjennom eierandelen i NTV vil selskapet være sikret riksdekkende distribusjon, selv 

om konsernet skulle velge å flytte sin virksomhet utenlands for å følge mer liberale 

regler. Slik kan NTVs posisjonering ha bidratt til en endring av de økonomiske og 

politiske rammebetingelsene for dette selskapet.  

 

Premiss 3: Markedsfinansiering – statlige vilkår? 

NTV hevdet i konsesjonssøknaden at selskapets DTT-modell fulgte 

stortingsvedtakets162 rammebetingelse om markedsfinansiert utbygging ved at staten 

ikke ville bli økonomisk belastet. Kostnadene til utbygging, drift og vedlikehold av 

nettet ble vurdert finansiert gjennom distribusjonsinntekter fra NRK, TV 2, TVNorge, 

lokal-TV og åpen kanal. På sikt vurderte NTV det som sannsynlig å supplere 

inntektene med ulike betal-TV-ordninger fra andre multiplekser (NTV 2002: 27)163.  

 

Premisset markedsfinansiering kan fortolkes på en rekke ulike måter, og det kan 

virke som om NTV har benyttet muligheten til å definere det som forholdet mellom 

privat og statlig fordeling av inntekter og utgifter. Selv om dikotomien privat / statlig er 

en måte å betrakte markedsfinansiering på, i offentlig diskurs ofte betegnet som 

markedsbetingelser, kan markedets pengestrøm og produkter avgrenset i tid, rom, 

tilbud og etterspørsel være en annen. Dette kan ha betydning for gjennomføringen av 

NPM-reformene164, hvis målsettinger om mål- og resultatstyring, profesjonell styring, 

skal kunne oppnås i konkurransen mellom flere aktører. NTV antok i den 

                                            
161 Kringkastingslovens § 2-2 tredje ledd, som hjemlet kravet om norsk jurisdiksjon for bakkeanlegg, 

ble fjernet januar 2003 etter en revisjon av kringkastingsloven basert på Konvergensutvalgets 

anbefalinger (Ot. Prp. Nr. 107 (2001/02), Innst. O. Nr. 30 (2002/03,  Besl. O. Nr. 42 (2002/03)). 
162 St. Meld. Nr. 46 (1998/99) og Innst. S. Nr. 53 (1999/00). 
163 I konsesjonssøknaden var det beregnet inn ekstra utgifter knyttet til utdeling av dekodere, og ekstra 

inntekter fra en obligatorisk kortavgift over en treårsperiode. Disse ble fjernet etter i 

forhandlingssituasjonen våren 2003 (se forrige kapittel). 
164 Se kapittel 2 for en nærmere diskusjon om New Public Management. 
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sammenheng i vurderingen av DTT-markedet at etterspørselen ville være ekvivalent 

med det eksisterende bakkenettpublikumet (NTV 2002: 14). Selskapet hadde 

riktignok ikke utført noen markedsundersøkelser for å belegge en slik vurdering 

(intervju Øfsti 31.10.03). En kan derfor stille spørsmål om DTT-nettet faktisk 

representerer et tilbud som publikum ønsker, og i hvilken grad DTH og kabel-TV vil 

være reelle konkurrenter. Utenfor byer og tettsteder fremstår DTH i hvertfall som 

eneste konkurrent, og i deres kampanjetilbud med subsidierte dekodere tilbyr 

selskapene langt flere kanaler til en dyrere pris165.  

 

En annen sentral faktor av betydning for premisset om markedsfinansiering, vil være 

innslaget av digitale portvakter og markedskonvergens. Distributørene Canal Digital 

og Viasat har for eksempel benyttet denne muligheten til å lage eksklusive 

distribusjonsavtaler med henholdsvis TVNorge/TV 2 og TV 3/ZTV (St. Meld. Nr. 44 

(2003/04): kap 2.2.2). KKD stilte i den sammenheng krav til NTV om å videreføre det 

eksisterende tilbudet, samt at tilbudet måtte representere såkalt digital merverdi som 

gevinst for publikums egenfinansiering av dekoderen (St. Meld. Nr. 44 (2002/03): kap 

5). Digitale tilleggstjenester ble således ikke vurdert å ha noen markedsverdi, men i 

første rekke forventet å representere en ”demokratisering av informasjonssamfunnet” 

(St. Meld. Nr. 44 (2002/03): kap. 4.2.3).  

 

Premisset om markedsfinansiering har gitt NTV fortolkningsmuligheter, ettersom 

selskapet selv måtte legge en forretningsplan for drift og utbygging av DTT-nettet. 

KKD kunne likevel stille krav til innholdet og gjennomføringen, ettersom en 

konsesjonstildeling åpnet for avvikling av de analoge signalene. Slike krav kan 

indikere noe av konflikten som finnes ved gjennomføringen av NPM-reformene: 

Hvilken rolle skal staten spille etter en digitalisering og markedsliberalisering? Etter at 

myndighetene lyste ut en DTT-konsesjon og gikk inn i forhandlinger om 

konsesjonsvilkårene, har KKD både oppgitt noe av kontrollen over 

frekvensressursene, samtidig som rammebetingelser for driften kan sette gjennom 

konsesjonsavtalen.  

                                            
165 NTVs tilbud gir en utgift på ca. 1500,- for kjøp av dekoderen og 250,- i registreringsavgift (brev fra 

NTV til KKD 11.04.03). Viasat og Canal Digitals subsidierte satellittpakker kostet til sammenlikning i 

2002 omkring 10.000,- årlig (Nordal 2002). 
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NTVs modell for DTT-nettet ble i perioden våren 2002 og høsten 2003 til gjenstand 

for offentlig debatt og omtale166. Det generelle inntrykket er publisiteten dette har fått 

har vært relativt begrenset, ettersom det i hovedsak var Dagens Næringsliv og 

nettstedet Kampanje.com som har fungert som arena. Til tross for relativt lave 

opplagstall, kan Dagens Næringsliv likevel hatt sentral betydning, ettersom den leses 

av næringslivsledere og beslutningstager (Allern 1996 [1992]: 77ff). Kampanje.com 

kan ha vært av betydning, ettersom den kan hevdes å leses av fagmiljøet i Norge 

(Intervju Øfsti 31.10.03). Et generelt inntrykk av publikasjonenes ulike leserskarer er 

at sakene har blitt vinklet noe forskjellig. Kampanje.com har stort sett presentert korte 

nyheter om NTV som vedrører digital-TV generelt og markedet spesielt. Dagens 

Næringsliv har spesielt i spalten ”Etter Børs” derimot viet selskapet kritisk blikk utfra 

større samfunnsmessige konsekvenser. Avisen har i tillegg publisert ulike kronikker 

og debattinnlegg fra NTV-ledelsen167, IKT-Norge ved Per Morten Hoff og Senter for 

medieøkonomi-BI ved Rolf Høyer. Andre aktører har også deltatt i den offentlige 

debatten, men disse kom i første rekke til utrykk i høringsrunden før selve 

konsesjonsutlysningen168.  

 

                                            
166 Som en metodisk presisering har den offentlige debatt og omtale kun vært gjennomlest i største 

riks-, region- og nummer-to-avisene (A-tekst søkekriterier: ”DTT”, ”bakkenett”, ”NTV” og ”Norges 

Televisjon”, 01.01.02 - 01.03.04). Kampanje.com sin artikkelseksjon om NTV 

(http://www.kampanje.com/00/30/10/2.html [online 10.05.04]), samt høringsuttalelser i høringsrunden 

(KKD 2002b).  
167 Tor Fuglevik, Jon Bernander og Kåre Valebrokk. 
168 Organisasjonene TV-Invest, Canal Digital, Lokal Digital, UPC, Viasat, IKT-Norge og Senter for 

medieøkonomi-BI utrykte seg negative til utbygging av et DTT-nett i sine høringsuttalelser. Abelia, 

Canal Plus, EE-bransjen, Kringkastingsringen, Norsk Journalistlag, NORTIB, NFLTV, NRK, Schibsted, 

Telenor, TV 2, TVNorge uttrykte støtte i sine høringsuttalelser. Justisdepartementet, Nærings- og 

Handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartmentet, Konkurransetilsynet og Post- og 

Teletilsynet kommenterte forslaget til utlysning. 
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Et interessant trekk ved debatten er at IKT-bransjen ikke før relativt nylig har 

debattert kringkastingspolitikk169. Dette kan vurderes som et tegn på at kringkasting 

og telekommunikasjon har tilnærmet seg hverandre i digitaliseringsprosessen. Et 

annet interessant trekk er derfor at bransjeorganisasjonen Abelia markerte støtte til 

NTV, selv om den representerte en rekke av de samme teknologibedriftene170 som 

IKT-Norge. Et tredje interessant trekk er at debatten beveget seg fra et generelt plan 

til et relativt personlig nivå171. Nedenfor går jeg gjennom hvilke muligheter NTV kan 

ha utnyttet i sin rolle som informatør i den offentlige debatt og omtale vedrørende 

tematikk, bruken av hemmeligholdelse og tilrettelegging av informasjon som 

strategier. 

 

Tematikk 

Spørsmålet om forretningsmodell og finansieringsform har fremstått som et sentralt 

tema gjennom hele konsesjonsprosessen. I den sammenheng kan det være 

interessant å vurdere timingen av informasjonsflyten, ettersom reforhandlingene av 

forretningsmodellen våren 2003 endret på forutsetningene for denne debatten. På 

pressekonferansen som offentliggjorde selskapet, presenterte NTV i første omgang 

en forretningsmodell som fremhevet at det ville være et sentralt kriterium å hurtig 

avvikle de analoge sendingene. For å unngå bruken av tvang, ønsket selskapet å 

dele ut gratis dekodere til alle lisensbetalere (NTB 28.01.02). Pressekonferansen ga 

forøvrig bred dekning, og ble generelt positivt mottatt i en rekke aviser (Intervju Øfsti 

31.10.03). I Dagens Næringsliv ble denne nyheten fulgt opp av flere artikler og 

debattinnlegg. Mange av artiklene og debattinnleggene stilte likevel spørsmål om den 

nye kortavgiften i praksis ville innebære et tillegg i lisensavgiften, ettersom den på 

                                            
169 IKT-Norge ble etablert som en interesseorganisasjon i 1999, etter en sammenslåing av 

organisasjonene KDL, MFN og PROFF (http://www.digi.no/php/bransje.php?id=5372 (31.03.04) 

[online 04.05.04]). Abelia ble etablert som en konkurrerende organisasjon av NHO i 2001 

(http://www.digi.no/php/bransje.php?id=9556 [online 04.05.04]). 
170 For Abelias medlemsorganisasjoner, se 

http://www.abelia.no/page/main.php?memblist=1&fname=Om%20Abelia&sort=n [online 16.03.04] 
171 Rolf Høyer ble beskyldt for ”populisme og fiendtlighet ovenfor allmennkringkastingen” av NTVs Tor 

Fuglevik (Dagens Næringsliv 13.05.02). Magnar Lund Bergos (SV) ble kalt for ”trotskist” av Abelias 

Paul Chaffey (Dagens Næringsliv 28.10.03). Per Morten Hoff ble beskyldt for å bedrive ”årelang 

feilinformasjon” av NTVs Tor Fuglevik (Dagens Næringsliv 17.11.03). 
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pressekonferansen hadde blitt presentert å være på ”noen hundrelapper” i året (se 

for eksempel Dagens Næringsliv 31.01.02). I april 2003 presenterte så NTV en ny 

forretningsmodell. I denne modellen var kortavgiften fjernet, men publikum måtte nå i 

stedet selv finansiere dekoderen. Denne nyheten fikk langt mindre pressedekning 

enn ved den første pressekonferansen, selv om den nye forretningsmodellen innebar 

at store deler av publikum måtte ut med 1500,- kroner og oppover, avhengig av hvor 

mange dekoderbokser hver husstand ville trenge. Ved offentliggjøringen av den nye 

modellen hadde forhandlinger riktignok vært ført mellom KKD og NTV i nærmere et 

halvt års tid. Disse forhandlingene var unntatt offentlighet, men hvor deler av 

dokumentmaterialet ble publisert mai 2003172. Ettersom KKD anbefalte NTVs nye 

modell måneden etter (St. Meld. Nr. 44 (2002/03)), utelukket dette i praksis en 

offentlig debatt om departementets vurderinger av den nye forretningsmodellen. 

  

Et annet sentralt tema gjennom hele perioden har vært knyttet til tidsperspektivet, 

ettersom en hurtig utbygging og analog avvikling ble forespeilet. På 

pressekonferansen i januar 2002, uttrykte selskapet derfor en forventning om 

konsesjonstildelning sommeren 2002 slik at DTT-nettet kunne være ferdig utbygget 

nyttårsaften 2005 (NTB 28.01.02). Slik gikk det likevel ikke, ettersom betingelsene for 

en konsesjonsmodell ble lagt ut på høring i mars (KKD 2002b), konsesjonsutlysning i 

juni (KKD/SD 2002), og det ble klart at et eksternt konsulentselskap skulle vurdere 

DTT-markedet og de innkomne konsesjonssøknader (KKD 2002c) før en eventuell 

konsesjonstildelning kunne finne sted. NTV forskjøv derfor planen om forventet 

konsesjonstildelning til nyttårsaften 2002 og ferdig utbygging i 2006 (NTV 2002: 35f). 

Da det ble vedtatt at avviklingen av det analoge bakkenettet også skulle behandles i 

Stortinget, ble tidsplanen nok en gang forskjøvet, denne gang frem til 2007 (Dagens 

Næringsliv 28.06.03). Etter at kulturkomiteens behandling av saken tok lengre tid enn 

antatt, ble anslaget nok en gang skjøvet frem til 2008 (NTB 21.02.04). NTV 

fortolkning av den politiske prosessen er interessant, ettersom det har generert 

nyhetsoppslag hvor det er den politiske prosessen som tilsynelatende har forsinket 

utbyggingen (se for eksempel Dagens Næringsliv 01.03.02, 16.12.02).  

 

                                            
172 Brev med vedlegg fra NTV til KKD 20.12.02, brev fra NTV til KKD 11.04.03 og Analysys 2002. 
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Bruk av hemmelighold 

En måte å håndtere informasjonsflyten på, er å gjøre den utilgjengelig for innsyn eller 

stille betingelser til hva slags formål informasjon kan benyttes til173. 

Konsesjonsutlysningen til DTT-nettet hadde i utgangspunktet stilt krav om at alle 

søknader skulle offentliggjøres, men åpnet samtidig for å unnta deler eller hele 

søknader fra offentlighet om behov tilsa det (KKD/SD 2002: kap 5.4). NTV benyttet 

derfor denne muligheten til å be om at all brevkorrespondanse med vedlegg, 

møtevirksomhet og 6 av 8 vedlegg til konsesjonssøknaden skulle unntas offentlighet. 

NTV begrunnet dette med hensynet til fremtidig konkurransesituasjon174. Unntagelse 

fra offentlighet kan riktignok være problematisk, da informasjon likevel kan lekke ut til 

pressen eller kan skape mistanke om skjulte agendaer.  

 

Ettersom deler av dokumentmaterialet senere ble publisert via NTVs websider175, kan 

hemmeligholdelsen også vurderes som del av informasjonsstrategien, med fokus på 

timing, slik jeg var inne på ovenfor. Selv om KKD og SD hadde tilgang til alt 

dokumentmaterialet i konsesjonsprosessen, impliserer det at publikum, motstandere 

av utbyggingen og selskapets eventuelt kommende konkurrenter må stole på 

konsesjonsmyndighetene og konsulentselskapet Analysys kompetanse innenfor DTT 

og digital-TV til å foreta en nøytral vurdering. Dette kan oppfattes som problematisk 

av flere grunner, enten om det går på pressens rett til innsyn i samfunnsøkonomiske 

prosesser, den partipolitiske sammensetningens betydning for mediepolitiske 

agendaer i departementene, eller kulturpolitiske tilretteleggingen ovenfor et selskap 

som skal ellers skal konkurrere på næringspolitiske betingelser.  

 

Tilrettelegging av informasjon 

En alternativ og supplerende måte å håndtere informasjonsflyten på, kan være å 

legge den spesielt til rette for offentlig innsyn176. Informasjonstilrettelegging kan gi 

muligheter for å få ut informasjon som vinkler organisasjonen i et positivt lys eller gir 

                                            
173 Se kapittel 2 for en drøfting av informasjonshindre. 
174 NTV begrunnet at unntagelse fra offentlighet med hjemmel i Forvaltningslovens §13 (LOV 1967-02-

10, nr. 00) og Offentlighetslovens § 5a (LOV 1970-06-19, nr. 69). 
175 Se kapittel 4 om reforhandlingen av konsesjonsvilkårene. 
176 Se kapittel 2 for en drøfting av informasjonssubsidier. 
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oppmerksomhet på annet vis. Ettersom det hadde vært få store nyheter å formidle 

etter selve etableringen av selskapet, ble det likevel i liten grad skrevet 

pressemeldinger (intervju Øfsti 31.10.03). Da flere av artiklene i Dagens Næringsliv 

og Kampanje.com benyttet NTV som kilde, kan det likevel være interessant å vurdere 

mulighetene som alternativ informasjonstilrettelegging gir. I den sammenheng fikk jeg 

opplyst at informasjon relevant for DTT gjerne ankom NTV først, og deretter spredt 

via E-post til et uformelt nettverk av kontakter. Dette kunne være informasjon som 

angikk den politiske prosessen eller utenlandske nyheter: 
”En del [av informasjonsvirksomheten] har vært å få ut viktig informasjon om digitalt bakkenett 
og NTV ut i helt sentrale fagmiljøer som Kampanje [..] bare for å holde saken varm – og 
informere om at vi har kommet et skritt videre i prosessen.” 

(Intervju Øfsti 31.10.03) 
 

Kampanje.com er i den sammenheng spesielt interessant, ettersom nettstedet hadde 

etablert en egen artikkelseksjon177 om NTV, og som var direktelenket fra NTVs 

hjemmesider. Rent formelt fikk jeg opplyst at dette først og fremst dreide seg om et 

logosamarbeid178, hvor NTVs logo ble plassert på Kampanje.com sine nettsider og 

omvendt. Selv om jeg fikk opplyst at det ikke forelå noen økonomisk binding mellom 

partene, kan avtalen forstås som en byttehandel. For Kampanje.com sin del kunne 

en slik direktelenking være fordelaktig for å få økt trafikk, og dermed økte 

annonseinntekter. For NTVs del kunne et tilbud om eksternt publiserte nyhetsartikler 

gi muligheter for økt kredibilitet og troverdighet. Samtidig kunne NTVs E-post 

meldinger gi mulighet for å supplere med vinklet informasjon og ønsket 

oppmerksomhet til redaksjonen. 

 

 �����	�����

I innledningen til dette kapittelet presenterte jeg problemstillingen ”På hvilken måte 

har NTV posisjonert seg i konsesjonsprosessen?”. Med denne problemstillingen 

ønsket jeg for å undersøke hvilke muligheter NTV har forsøkt å realisere med 

informatørrollen i konsesjonsprosessen i et synkront perspektiv. Med dette ønsket jeg 

å undersøke hvordan NTVs modell kunne forstås som et resultat av 

                                            
177 http://www.kampanje.com/00/30/10/2.html [online 15.03.04] 
178 Uttrykket logosamarbeid ble benyttet i seminar Fuglevik (08.10.03), intervju Øfsti (31.10.03) og i 

saksopplysning per E-post fra ansvarlig redaktør Hans Hjellemo i Kampanje (20.10.03).  
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rammebetingelsene fra 1999, og hvordan selskapet kunne bidra til å endre 

rammebetingelsene slik de var i 2003. 

 

Analysen av sammensetningen i NTVs prosjektorganisasjon viste at den fortrinnsvis 

bestod av ledelsen i NRK og TV 2. Arbeidsfordelingen mellom de ulike 

arbeidsgruppene kunne tyde på at Informasjon, Politikk og samfunnskontakt hadde 

fått høy prioritet, ettersom den bestod av en tredjedel av NTVs personale og deler av 

styret. Ved å vurdere informasjonsstrategien som summen av de ulike 

informasjonstiltakene til organisasjonen, vurderte jeg betydningen av selskapets 

målgrupper og mottagere, vinkling og timing, og hvilke muligheter det har kunnet gi 

posisjoneringsarbeidet. I den sammenheng trakk jeg spesielt frem hvordan 

informasjon kan vinkles som kunnskap, og hvordan ulike teknologiforklaringers 

fokusering på begrensninger og muligheter kan bidra til å legge rammebetingelser. 

Analysen av tre sentrale premisser for DTT-utbyggingen viste hvordan NTV har 

benyttet muligheten til å fortolke og redefinere betydningen av riksdekning, norsk 

jurisdiksjon og statens mulighet til å sette vilkår ved en markedsfinansiering 

utbygging. Avslutningsvis gikk jeg gjennom den offentlige debatt og omtale som fant 

sted mellom 2002 og 2003, for å et overordnet blikk på NTVs informatørrolle. 

Analysen avsluttet med en vurdering av hemmelighold og informasjonstilrettelegging 

som strategiske tiltak. 

 

I et videre perspektiv representerer NTVs satsning på informasjon og 

samfunnskontakt ikke et brudd med tidligere praksis. Dette arbeidsområdet har 

allerede eksistert i en årrekke hos eierne NRK og TV 2, og NTVs 

informasjonsvirksomhet kan slik ha bidratt til å bygge bro mellom rammebetingelsene 

i 1999 og 2003, hvor dotcom-boblen synes å ha hatt stor betydning for 

teknologiforståelse og økonomiske og politiske rammebetingelser. I sammenheng 

med en lovendring etter EUs TV-direktiv og Konvergensutvalgets anbefalinger, førte 

selskapets posisjonering til at kravet om norsk jurisdiksjon ble forlatt i 

konsesjonsvilkårene. Selskapet vil likevel fortsatt bundet være av en konsesjon som 

gir myndighetene andre muligheter for å sette vilkår til selskapets rammebetingelser. 

Samlet har NTVs posisjonering i det minste gitt selskapet langt større handlingsrom 

enn hva Norkring hadde i sine tidligere konsesjoner for kringkastingsanlegg og bruk 

av frekvensressurser. 
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Kapittel 6 - Oppsummering og konklusjon 
”Til høsten skal Stortinget ta stilling til moderniseringen av Norges fjernsynsnett [..] Det blir i 
sin konsekvens sannsynligvis den viktigste kulturpolitiske beslutningen i Stortinget dette 
tiåret.” 

(Tor Fuglevik, Dagens Næringsliv 22.05.03) 
 

Dotcom-tiden på 1990-tallet viste at ny teknologi kunne skape endringer i 

internasjonale økonomiske konjunkturer, og at teknologiens digitale egenskaper 

kunne skape definisjonsmessige uklarheter i lovverket. Etter at IKT-markedet falt 

kraftig våren 2000 har forretningsmodeller, strategier og markedets verdikjeder fått 

økt fokus. I denne historiske konteksten har NTV inntatt posisjon for å digitalisere 

bakkenettet. For å undersøke digitaliseringens mulige evolusjons- eller 

revolusjonsartede trekk innen en medievitenskaplig forskningstradisjon, valgte jeg å 

formulere en overordnet problemstiling, for å tilnærme meg feltet teoretisk, metodisk 

og empirisk: ”Hvordan endrer teknologisk utvikling politiske og økonomiske 

rammebetingelser, og hvordan posisjonerer enkeltaktører seg i forhold til disse 

endringene?” 

 

For å avgrense og operasjonalisere den overordnede problemstillingen, med tanke 

på gjennomføringen av en konkret analyse innenfor hovedoppgavens rammer, valgte 

jeg å formulere følgende to delproblemstillinger: ”Hvordan har de politiske og 

økonomiske rammebetingelsene endret seg for bakkenettet mellom 1996 og 2004?” 

og ”På hvilken måte har NTV posisjonert seg i konsesjonsprosessen?”. Endring av 

rammebetingelser ble studert utfra et systemteoretisk perspektiv, med fokus på 

dynamikken mellom struktur og aktør over tid. Av hensyn til problemstillingenes 

kompleksitet ble kvalitativ metode valgt for å oppnå økt validitet, men med den 

konsekvens at reliabiliteten ble svekket og at analysen ikke kunne generaliseres for 

feltet ellers. Som case kan analysen likevel forstås som hvordan én av flere 

konsesjoner har blitt implementert i praksis. Begge delproblemstillingene har blitt 

undersøkt gjennom bruk av dokumentanalyse, seminar og intervju. Jeg vil i dette 

kapittelet fremheve analysenes viktigste funn. 
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I den første delproblemstillingen la jeg opp til en historisk undersøkelse, for å 

undersøke de skiftende forutsetningene for bakkenettet : ”Hvordan har de politiske 

og økonomiske rammebetingelsene endret seg for bakkenettet mellom 1996 og 

2004?”.  I løpet av disse årene har digital-TV etablert seg på DTH og delvis på kabel-

TV. Bredbånd har i første rekke aktualisert problemstillinger om opphavsrett og 

redaktøransvar på internett, uten å ha tatt store markedsandeler fra tradisjonell TV-

distribusjon. Med den planlagte digitaliseringen av bakkenettet har min analyse 

derfor gitt inntrykk av en konsolidering mot første generasjons digital-TV179. Jeg vil 

nedenfor diskutere temaene distribusjonskapasitet og kommersialisering som har 

vært sentrale i analysen. 

 

Mellom kultur- og næringspolitikk 

Et viktig funn i analysen av de endrede rammebetingelsene er at NRK og TV 2 har 

blitt omdannet til større økonomiske og administrative enheter etter en 

næringspolitisk tilrettelegging, men at det fortsatt eksisterer en konflikt med 

kulturpolitiske mål og virkemidler. På den ene siden har begge selskapene blitt 

organisert etter konsernmodeller for å møte konkurransen, og NTV har slik kunnet 

etableres som et aksjeselskap med fordelt kapital og risiko mellom eierne. På den 

annen side har allmennkringkasternes kulturpolitiske særstilling blitt opprettholdt, 

gjennom TV2s innholdskrav i kringkastingskonsesjonen180 og gjennom krav til 

innholdsmessig bredde og mangfold i NRK181. Ved konsesjonsutlysningen for DTT-

nettet182 kom slike kultur- og næringspolitiske motsetninger til uttrykk. Myndighetene 

hadde vedtatt at nettet skulle bygges og driftes for private midler i 1999183, men 

samtidig stilte konsesjonsutlysningen krav om en videreføring av det eksisterende 

analoge kanaltilbudet, samt et fortsatt krav til kringkastingskonsesjoner i det nye 

DTT-nettet. NTV søkte som eneste selskap på DTT-konsesjonen etter disse 

betingelsene, og stilte krav om konsesjonsbehandling etter næringspolitiske 

                                            
179 Se sitat i begynnelsen av kapittel 4.  
180 KD 2001 
181 St. Meld. Nr. 57 (2000/01) 
182 KKD/SD 2002 
183 St. Meld. Nr. 46 (1998/99), Innst. S. Nr. 53 (1999/00) 
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prinsipper. Selskapet hevdet at dette var nødvendig av hensyn til fremtidig 

markedsposisjon, ettersom det skulle i konkurranse med DTH og kabel-TV og 

uavhengig av eiernes interesser. NRKs deltakelse i NTV-samarbeidet representerer 

en konflikt med kulturpolitikk, ettersom selskapets lisensfinansierte økonomi bidrar 

finansielt til en privateid mediebedrift. TV 2s og NRKs deltakelse i DTT-nettet står 

også i konflikt med næringspolitikk, ettersom KKD og kulturkomiteen vedtok184 å gi 

konsesjonæren NTV mulighet til å avvikle det analoge nettet, og oppnå kundetilfang 

ved å bruke tvang som virkemiddel. 

 

Allianser og eierskapskonsentrasjon 

Et annet funn i analysen har vært at en flere publikum har fått tilgang til flere kanaler 

å velge mellom. Samtidig kan digitaliseringen ha motvirket antallet aktører som 

opererer på markedet, ettersom spesielt Telenor, på jakt etter synergieffekter og 

strategiske fordeler, har oppnådd en betydelig horisontalt integrert markedsposisjon. 

Allianser og økt eierskapskonsentrasjon var forøvrig en av Konvergensutvalget 

forventninger til digitaliseringsprosessen i 1999185. Utvalgets forståelse av 

markedskonvergens kan likevel å ha vært for snevert, ettersom begrepet ikke tydelig 

ble presisert i forholdet mellom vertikal og horisontal integrasjon. Da KD og 

kulturkomiteen behandlet utvalgets anbefalinger i 2001 og 2002186, skapte i hvertfall 

uklarhetene diskusjoner omkring hensiktsmessigheten av medieeierskapslovens 

avgrensing mot vertikal integrasjon. Denne avgrensingen var foretatt av hensyn til 

avisnæringen, som av økonomiske grunner tradisjonelt hadde vært vertikalt integrert 

innen produksjon, trykking og distribusjon. NTV har tilsvarende argumentert for at 

deres modell konkurrerer med andre vertikalt integrerte distribusjonsplattformer på 

DTH- og kabel-TV. Samtidig kan en spørre seg om konkurransen mellom 

plattformene er reell, ettersom pris, kanaltilbud, ekstratjenester og dekningsgrad ikke 

er ekvivalente. 

 

                                            
184 St. Meld. Nr. 44 (2002/03), Innst. S. Nr. 128 (2003/04) 
185 NOU 1999-26 
186 St. Meld. Nr. 57 (2000/01), Innst. S. Nr. 142 (2001/02) 
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Økte kostnader for publikum 

Et tredje funn i analysen er at det vil koste mer penger for den enkelte å se TV. Selv 

om det kan argumenteres for at bakkenettdistribusjon heller ikke tidligere har vært 

gratis, men finansiert gjennom lisensavgift og reklameinntekter, har utgiftene vært 

jevnt fordelt mellom hver husholdning. Ved at publikum etter digitaliseringen 

individuelt må finansiere dekodere til hvert TV-apparat, eventuelt gå til anskaffelse av 

parabolantenne eller annet mottakerutstyr, samt at tilbudet differensieres i salget av 

tilleggstjenester og ekstra kanaler, bidrar dette til at kostnadene øker og fordeles 

ujevnt. Det er derfor interessant at kostnadene forbundet med distribusjon og 

vedlikehold synker som følge av mer effektiv frekvensbruk og færre antall 

sendemaster. Denne handlefriheten mellom inntekter og utgifter har NTV kunne 

kreve ettersom selskapet er avhengig av en forretningsmodell som gir prosjektets 

økonomisk bærekraft, hvor staten ikke finansierer en utbygging. NTVs 

finansieringsmodell endrer således på tidligere statlig fordelingspolitikk, med en 

modell som favoriserer individuelle ønsker, avhengig av bosted og betalingsevne.  
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I den andre delproblemstillingen la jeg opp til en samtidig undersøkelse, for å 

undersøke hvordan NTV som én av aktørene har posisjonert seg til de økonomiske 

politiske rammebetingelsene: ”På hvilken måte har NTV posisjonert seg i 

konsesjonsprosessen?”.  Analysen har vist hvordan NTV har utnyttet mulighetene 

som lå i de eksisterende rammebetingelsene, og hvordan selskapet har kunnet 

redefinere noen sentrale premisser i posisjoneringsarbeidet. Jeg vil nedenfor 

diskutere temaet informasjonsstrategi som har vært sentralt i analysen. 

 

Teknologiens muligheter og begrensninger 

Et sentralt funn i min analyse har vært at ikke teknologien alene, men også 

oppfatningen av teknologiens muligheter og begrensninger, endrer på 

rammebetingelsene. Dette kommer av at politiske målsettinger og virkemidler 

utformes på et mer overordnet nivå enn teknologiens detaljrikdom, og at det samtidig 

må tas hensyn til de rammene teknologien setter. Digital teknologi er et så komplekst 

felt at kun et mindretall har kompetanse til å forstå dets tekniske aspekter og 

funksjonsområder, samtidig som internasjonale økonomiske konjunkturer og 
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investeringsvilje har betydning for hvilke konkurrerende teknologier som testes og 

utvikles. Flere utredninger187 og generell teknologioptimisme i dotcom-perioden 

fokuserte på de store mulighetene i bredbåndsnett i forhold til bakkenettets 

begrensninger. NTV har derimot strategisk vinklet informasjonen i retning 

bakkenettets muligheter i forhold til bredbåndsutbyggingens økonomiske 

begrensninger. I den praktiske utformingen av kringkastingspolitikk, drøftet jeg i 

kapittel 2 betydningen av politikernes behov for kunnskap og saksopplysninger, før 

en konkret politikk kan utformes. Det har derfor vært interessant at NTV i sin 

informasjonsstrategi vurderer egne argumenter som kunnskap188, selv om selskapet 

har møtt motstridende argumenter i offentlig debatt.  

 

Flere aktører driver lobbyarbeid 

Et annet interessant funn er at antallet aktører som posisjonerer seg på 

kringkastingsområdet har blitt større. Hvor NRK tidligere var enerådende på 

kringkastingskompetanse, har digitaliseringen og kommersialiseringen ført til at en 

rekke nye aktører, blant annet IKT-næringen representert ved IKT-Norge, også har 

opparbeidet seg slik kompetanse. IKT-Norges rolle som lobbyaktør kommer tydelig 

frem av at organisasjonen i likhet med NTV oppfatter egen argumentasjon som 

kunnskap189. Ettersom begge parters informasjon er vinklet til målgruppen hos 

stortingspolitikere, kan en bred offentlig debatt ha betydning for at flere ulike 

meninger og standpunkter belyses. Da den opprinnelige konsesjonsmodellen var ute 

på høringsrunde190, førte dette i hvertfall til at en rekke departementer, tilsyn, private 

selskap og organisasjoner avga høringsuttalelser. Det er således interessant at NTV 

har benyttet konsesjonsutlysningens mulighet for hemmelighold i situasjonen hvor 

konsesjonsvilkårene ble reforhandlet. Dette har gitt NTV mulighet til å benytte timing 

som tiltak i informasjonsstrategien, hvor nye konsesjonsvilkår allerede var 

ferdigforhandlet ved KKDs anbefaling av søknaden sommer 2003191.  

 

                                            
187 SD 1996, Brandrud 1997, NOU 1999-26 
188 Intervju Øfsti 31.10.03 (se kapittel 5). 
189 Seminar Hoff 29.10.03 (se kapittel 5). 
190 KKD 2002b 
191 St. Meld. Nr. 44 (2002/03) 



 95 

Mot økonomiske reguleringsformer? 

Et siste interessant funn er at NTVs posisjonering kan ha hatt relativt stor betydning 

for konsesjonsprosessen, og en kan spørre seg om konsesjonsreguleringen kan ha 

mistet betydning som reguleringsform. Da KKD og SD lyste ut DTT-konsesjonen, 

tydet i hvertfall mye på at departementene hadde større ambisjoner for DTT-

konsesjonen som kulturpolitisk virkemiddel enn hva som faktisk ble tilfelle. 

Utlysningen ble utformet etter en modell som hadde store likhetstrekk med den NTV 

hadde presentert ved offentliggjøringen av selskapet192. I denne modellen hadde 

NTV forespeilet en smertefri overgang til digitale sendinger ved å dele ut gratis 

dekodere til alle, samt understreket at et DTT-nett kunne underlegges norsk 

mediepolitisk myndighet. Etter at NTV viste seg å være eneste konsesjonssøker, 

kunne NTV forhandlet om nye konsesjonsvilkår med KKD, hvor blant annet kravet 

om norsk jurisdiksjon ble fjernet, og det ble akseptert bruk av tvang ettersom 

publikum selv måtte finansiere dekoderen ved det analoge nettets avvikling.  

 

* * * 

 

I innledningskapittelet viste jeg til at kulturpolitiske reguleringsformer har blitt 

karakterisert av å være inne i en overgangsfase mot mer økonomiske 

reguleringsformer, med større fokus på lovverk og egenregulering i bransjen. Hva 

angår konsesjonsregulering av kringkasting kan mye i hvertfall tyde på det. For TV 2 

sin del innebærer eierskapet i NTV at selskapet kan være sikret landsdekning selv 

om kanalvirksomheten skulle flytte utenlands for å følge mer liberal lovregulering. For 

selve DTT-nettet har konsesjonsutlysningen derimot blitt forespeilet for en periode på 

12 år. I denne perioden kan andre distribusjonsteknologier fortsette å øke sine 

markedsandeler i distribusjonsmarkedet med et mulig utfall at NTV går konkurs. En 

annen er at nettet klarer seg fint i konkurransen med andre distribusjonsplattformer, 

og en tredje at nettet utestenger andre konkurrenter. Konvergensutvalget antydet i 

sin utredning at andre generasjons digital-TV kunne bli ”interaktivt TV-konsum og 

nedlasting av internett tjenester”193. Fremtidig utviklingen er derimot svært vanskelig 

å avgjøre, selv om det er fristende å gjøre fortolkninger. 

                                            
192 Pressekonferanse NTV januar 2002 (NTB 28.01.02) 
193 Se sitat i begynnelsen av kapittel 4. 
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Intervju 

Øfsti, Øyvind Werner, Webredaktør og informatør i NTV, vaktsjef for konsern- og 

interninformasjon i NRK (31.10.03).  
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Seminar 

Hoff, Per Morten, Generalsekretær i IKT-Norge (29.10.03). 

Prestvik, Svein, Prosjektkoordinator i NTV (26.08.03). 

Tor Fuglevik, Administrerende direktør i NTV (08.10.03). 

 

E-post 

Hjellemo, Hans, Ansvarlig redaktør i Kampanje (20.10.03) (Fra: Hans.Hjellemo@hm-

media.no, Til: a.j.t.nordal@media-stud.uio.no, Tittel: ”SV: Kampanje og NTV”) 
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Aktørenes hjemmesider 

TV2s hjemmesider: http://www.tv2no  

NRKs hjemmesider: http://www.nrk.no  

NTVs hjemmesider: http://www.ntv.as  

Norkrings hjemmesider:  http://www.norkring.no  

Telenors hjemmesider: http://www.telenor.no  

 

Digital-TV 

DVB 
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DVB-project (europeisk standardiseringsorgan) : http://www.dvb.org  

 

API 

MHP (NTV): http://www.mhp.org  

Liberate (UPC): http://customers.liberate.com  

Media Highway (Canal Digital): http://www.canalplus-technologies.com  

Open TV (Viasat): http://www.opentv.com  

 

CA 

Conax (Canal Digital, NTV): http://www.conax.com  

Viaccess (Viasat): http://www.viaccess.com  
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A-tekst, Artikkelarkiv og søketjeneste for de største papiravisene http://atekst.mediearkivet.no  
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Odin, Fellesportal for departementene: http://odin.dep.no 
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Vedlegg 1 – Intervjuguide 

Øyvind Werner Øfsti 

30.10.03, Glassgården, NRK. 

 

Bakgrunnsinfo: 

• Navn, Alder, Stilling i NTV / NRK: 

• Hva er din tidligere arbeidserfaring: 

• Kan du gi en beskrivelse av en typisk arbeidsdag? 

 

NTVs prosjektorganisasjon: 

• Da en rolle som distributør gjerne krever en rekke andre virksomheter enn det 

rent tekniske vil jeg gjerne begynne med å spørre om NTVs nåværende 

organisasjonsmodell.  

o Kan du fortelle hvilke kriterier var viktige å oppfylle ved dannelsen av 

NTVs prosjektorganisasjon? 

� I hvilken grad ble sammensetningen mellom TV 2 og NRK 

vurdert?  

� Hvordan ble organisasjonens sammensetning vurdert ? 

(informasjon, politikk og samfunnskontakt, finans, innhold, jus, 

teknologi) 

• Hvordan vil du definere NTVs viktigste arbeidsområde fra NTV ble etablert for 

snart to år siden? 

o Hva oppfatter du som hovedutfordringen i det daglige arbeidet i 

gruppene ”informasjon”, ”politikk og samfunnskontakt” ?  

 

Informasjonsstrategi: 

• Dette bringer meg over i mitt andre område, som går på informasjonsarbeidet 

til NTV – Har dere en klart definert informasjonsstrategi? 

o Kan du gi en kort beskrivelse av hva denne innebærer? 

� Noen enkeltsaker som du husker spesielt hvor dette har vært 

aktuelt i forhold til informasjonsstrategien? 
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• Tor Fuglevik besøkte IMK med foredrag av NTV - Er slike presentasjoner 

typiske? 

• Mer generelt, er informasjonsarbeidet av en slik art at dere i første rekke blir 

forespurt eller aktivt selv tar kontakt? 

o Hvilke målgrupper vil du definere som de viktigste for deres 

informasjonsvirksomhet? 

� Inn: Hvem er det som kontakter dere? (Presse, politikere) 

� Ut: Hvem tar dere kontakt med, noen hovedgrupper? 

(kulturkomiteen, websider, +?) 

o Hvordan foregår informasjonsvirksomheten? 

� Pressemeldinger? 

� Foredragsvirksomhet / Presentasjoner? 

� Debattinnlegg? Kronikker? (Dagens Næringsliv, Aftenposten) 

� Utspill fra motstandere, som IKT-Norge? 

• På NTVs nettsider er det lenket direkte til bransjebladet Kampanjes egen 

seksjon om Ntv.  

o Hva var omstendighetene rundt etableringen av dette samarbeidet? 

� I hvilken grad er dette snakk om et redaksjonelt samarbeide?  

 

Fremtidsutsikter: 

• Helt til slutt har jeg noen spørsmål om fremtidsutsiktene for NTV 

o Hvordan kommer NTVs organisasjon til å å se ut etter en eventuell 

tildelning av konsesjon?  
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Vedlegg 2 – NTVs organisasjon194 

Intet organisasjonskart forelå per 15.10.03. Listen nedenfor gir derfor kun en oversikt 

over ansatte og personer tilknyttede organisasjonen. Kanaltilhørighet er oppgitt i 

parentes i de tilfeller der dette ble funnet ved hjelp av nettsidene til NRK 

(http://www.nrk.no) og TV 2 (http://www.tv2.no). 

 

��������	�	�	�

Ansatte 

Tor Fuglevik – Administrerende direktør (tidligere NRK) 

Jon Grøholdt – Direktør for forretningsutvikling (tidligere TV 2) 

Espen Thorsby – Direktør for prosjekt og finans (tidligere TV 2) 

Svein Prestvik – Prosjektkoordinator (tidligere NRK) [uoppgitt på NTVs websider 

15.10.03] 

 

Styre 

Kåre Valebrokk, Styreleder (Konsernsjef i TV 2 Gruppen) 

Kjetil Nilsen, Nestleder (Konserndirektør strategi og forretningsutvik. i TV 2 Gruppen) 

 

John G. Bernander (Kringkastingssjef i NRK) 

Tore Olaf Rimmereid (Administrasjons- og finansdirektør i NRK) 

Sverre Munck (Konserndirektør i Schibsted) 

Johan Thorud (Rådgiver i NRK) 

 

(Varamedlemmer til styret) 

Øivind Johannessen (Konserndirektør finans og økonomi i TV 2 Gruppen) 

Olav Nyhus (Juridisk direktør i NRK) 

Jan Holland (Advokat i TV 2 Gruppen) 

Ole André Hansen (Økonomidirektør i NRK) 

John Inge Brattetveit (Teknisk sjef i TV 2)  

Bjørn Suhrke (Administrerende direktør i NRK Aktivum) 

                                            
194 http://www.ntv.as/om_ntv/prosjektorganisasjon.htm [online 15.10.03] 
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Politikk og samfunnskontakt 

Kåre Valebrokk (Konsernsjef i TV 2 Gruppen) 

John G. Bernander (Kringkastingssjef i NRK) 

Rune Indrøy (Konserndirektør informasjon og kommunikasjon i TV 2 Gruppen) 

Øyvind Werner Øfsti (Vaktsjef for konsern- og interninformasjon i NRK) 

Tor Fuglevik (Administrerende direktør i NTV) 

 

Informasjon 

Rune Indrøy (Konserndirektør informasjon og kommunikasjon i TV 2 Gruppen) 

Øystein Rygg Haanæs (Konsernrådgiver i TV 2 Gruppen) 

Øyvind Werner Øfsti (Vaktsjef for konsern- og interninformasjon i NRK) 

  

Økonomi og finans 

Øivind Johannessen (Konserndirektør finans og økonomi i TV 2 Gruppen) 

Tore Olaf Rimmereid (Finans- og administrerende direktør i NRK) 

Kjetil Nilsen (Konserndirektør Strategi og forretningsutvikl. i TV 2 Gruppen) 

Bjørn Suhrke (Administrerende direktør i NRK Aktivum) 

Jon Grøholdt (Direktør for forretningsutvikling i NTV) 

 

Teknologi 

John Kjellevold (Transmisjonssjef i TV 2) 

Oddvar Kirkbakk (Sendesjef i NRK) 

Tove Rodahl (Rådgiver i utviklingsavdelingen NRK) 

Johan Thorud (Rådgiver i NRK) 

Geir Ove Rapp (-) 

Ole Johan Skogheim (-) 

Sjur Netteland (-) 

Tor Inge Sætre (-) 

  

Innhold 

Jon Grøholdt (Direktør for forretningsutvikling i NTV) 
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Bjørn Suhrke (Administrerende direktør i NRK Aktivum) 

Tor Fuglevik (Administrerende direktør i NTV) 

 

Juridisk 

Johan Thorud (Rådgiver i NRK) 

Jan Holland (Advokat i TV 2 Gruppen) 

Olav Nyhus (Juridisk direktør i NRK) 

Kjetil Nilsen (Konserndirektør strategi og forretningsutvikl. i TV 2 Gruppen) 
 


