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Konvergens mellom
telekommunikasjon og kringkasting

Kultur- og mediepolitiske utfordringer

ELI SKOGERBØ

1980). Dette resulterte blant annet i den franske
satsingen på Minitel. Det norske Telematikkutval-
get la i 1983 fram en utredning som hadde store vi-
sjoner om utnyttelsen av de samlede nettverksres-
sursene i Norge for formidling av en lang rekke
elektroniske tjenester (NOU 1983: 32), men dette
fikk få konkrete resultater på kort sikt. Tanken om
”elektroniske motorveier” eller ”informasjonstek-
nologiske infrastrukturer” ble relansert på verdens-
basis i 1993 da Bill Clinton og Al Gore tok over
som president og visepresident i USA (Clinton &
Gore 1993a/b). Denne gang ble de amerikanske
utspillene fulgt opp med tilsvarende utspill om
elektroniske nettverk fra en rekke land i verden, og
av internasjonale organisasjoner som EU og G7-
gruppen.

Disse utspillene har stort sett blitt lanserte i
form av såkalte ’IT-planer’, eller politiske doku-
menter som drøfter framveksten av informasjons-
samfunnet, og setter opp politiske mål for utviklin-
gen, enten på nasjonalt, regionalt eller globalt
nivå. På samme måte som en rekke andre land, har
de fleste nordiske regjeringene lansert egne IT-pla-
ner som går inn for utstrakt bruk av informasjons-
teknologi i alle samfunnssektorer. Disse planene
har litt ulik karakter og brukes litt ulikt av de nor-
diske landene, men har noen sentrale fellestrekk.
For det første tar de opp en internasjonal trend og
setter den i en nasjonal kontekst. Like viktig er det
at IT-planene inneholder politiske signaler til både
innenlandske og internasjonale miljøer om at lan-
dene vil følge den internasjonale politiske trenden.
I praksis betyr dette at hvert enkelt land har sluttet
seg til den pågående liberaliseringen av telekom-
munikasjonssektoren, og forpliktet seg til å sikre
gode konkurransevilkår for IT-industrien. Dette
framstår som de viktigste virkemidlene for å reali-
sere informasjonssamfunnet.

Konvergensens tre aspekter: teknikk,
økonomi og politikk

Det er allment godtatt at konvergens eller sammen-
smeltning er et kjennetegn ved dagens medieut-
vikling. Begrepet ’konvergens’ er imidlertid uklart
og brukes på mange forskjellige måter, selv om det
oftest betegner flere samtidige prosesser av både
teknisk, økonomisk og politisk art.

De konvergensprosessene vi ser i dag, er resul-
tater av en langvarig utvikling. Digitaliseringen
som teknologi ble utviklet på 1950-tallet og fikk
sitt gjennombrudd på 1960-tallet. Internett, som de
fleste nå forbinder med overføring av budskap over
elektroniske nettverk, har eksistert som kommuni-
kasjonsnettverk for militær virksomhet og forsk-
ningsmiljøer siden seint på 1960-tallet. Likevel
kan det være liten tvil om at utviklingen av grense-
snittet ”World Wide Web” og søkeverktøy basert
på ’søk og klikk’-metoden i begynnelsen av 1990-
årene, gjorde Internettet tilgjengelig langt utenfor
forsknings- og universitetsmiljøene. Parallelt med
at brukervennligheten ble radikalt forbedret, endret
Internett karakter fra å være et forskernettverk til å
bli et nettverk åpent for alle. Samtidig er Internett
gått over fra å være subsidiert offentlig nett med
avgrenset tilgang, til å bli et kommersielt produkt
og en elektronisk markedsplass.

Den økende liberaliseringen av telekommuni-
kasjons- og radio- og fjernsynssektorene gjør det
vanskelig å forutsi hvordan teknologien vil utvikle
seg. Det er langt fra samsvar mellom hva so lan-
serte forskerne Nora og Minc på oppdrag av presi-
denten en plan om en landsdekkende elektronisk
infrastruktur i 1978 (engelsk utgave: Nora og Minc
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Slik sett ligger det sterke politiske føringer til
grunn for drøftingen av konvergensens betydning,
innhold og konsekvenser for styring og regulering.
I motsetning til det inntrykket som av og til gis, er
konvergensen langt mer enn en teknisk prosess.
Selv om de tekniske forutsetningene må være til-
stede, er de økonomiske og politiske aspektene ved
prosessen minst like viktige. Det er et utgangs-
punkt for valget av definisjon for resten av arbei-
det.

Definisjoner av konvergens
I litteraturen finnes det en lang rekke definisjoner
av konvergens, og de fleste er konsentrert om sam-
mensmeltningen av ulike teknologier, nettverk og
tjenester. Det blir ikke foretatt en omfattende drøf-
ting av likheter og forskjeller mellom ulike defini-
sjoner her. Det er blant annet gjort i rapporten Pu-
blic Policy Issues Arising from Telecommu-
nications and Audiovisual Convergence som er ut-
arbeidet av KPMG Management Consulting på
oppdrag av EU-Kommisjonen. Rapporten ble le-
vert EU-kommisjonen og lagt ut på Internett i sep-
tember 1996 (KPMG 1996). Siden den er en høyst
aktuell studie av både konsekvensene av konver-
gensen mellom telekommunikasjon og kringkas-
ting, og et sett av anbefalinger om valg av framti-
dig reguleringsregime, vil den trolig få stor innfly-
telse. Derfor er det verdt å se nærmere på hvordan
KPMG definerer ’konvergens’.

I rapportens del II lanseres følgende definisjon:

Konvergens er en løpende prosess som fører
til at knappheten på overføringsressurser for
informasjon, kommunikasjon og underhold-
ningstjenester, over tid reduseres (KPMG,
1996: 87, min oversettelse).

KPMG poengterer videre at konvergens er en pro-
sess satt sammen av flere andre prosesser. For det
første kan ulike typer fysiske nett eller infrastruk-
turer (som f.eks. telefonnettet og nettet for å over-
føre radio- og fjernsynssendinger) som tidligere
hadde et avgrenset bruksområde, nå brukes til å
overføre alle typer elektroniske budskap. Dette fø-
rer til at knappheten på overføringsressurser (enten
i nett eller frekvenser) forsvinner, og at informa-
sjonen kan overføres til stadig lavere kostnader.
For det andre utvikler det seg stadig nye former for
interaktiv lagring og databehandling. For det tredje
er foregår det en utvikling av nye produkter og
økende tilgjengelighet til brukervennlig forbruker-
elektronikk. For det fjerde omdannes og distribu-
eres ’innhold’ hentet fra den audiovisuelle sektoren

og publiseringssektorene gjennom nye distribu-
sjonsformer (KPMG, 1996: 87).

KPMGs definisjon omfatter dermed de fleste
aspektene som vanligvis omfattes av konvergens-
begrepet, men den har likevel noen svakheter. De-
finisjonen er konsentrert om det tekniske resultatet
av konvergensen, nemlig det at knappheten på
distribusjonsressurser stadig minker. Dette er den
viktigste tekniske konsekvensen av sammensmelt-
ningen, men det er et problem at definisjonen ikke
inkorporerer de økonomiske og politiske sidene
ved utviklingen av nye tjenester og endringer i
markeder. Det er i hovedsak disse som skaper pro-
blemer for lovgivning og regulering av de kon-
vergerende sektorene.

For å unngå disse problemene, brukes ikke
KPMGs definisjon i det følgende. I stedet vises det
til en definisjon av konvergens hentet fra en artik-
kel av de to nederlandske forskerne Jan Van Cui-
lenberg og Paul Slaa. I en litt modifisert utgave de-
res definisjon, brukes konvergens i det følgende for
å betegne tre ulike former for sammensmeltning
mellom telekommunikasjons-, datakommunikasjons-
og mediesektorene: nettverkskonvergens, tjeneste-
konvergens og markeds- eller eierskapskonvergens
(Van Cuilenberg og Slaa, 1993).

Nettverkskonvergens
Den første formen for konvergens er nettverkskon-
vergens som innebærer at ulike og tidligere ad-
skilte transmisjons- eller overføringsnett kan an-
vendes for overføring av informasjon i ulike for-
mer. Denne formen for konvergens er et resultat av
teknologisk endring: utviklingen av digitalise-
rings- og komprimeringsteknologier har oppløst de
tekniske skillene mellom overføring av lyd, bilde
og tekst. Et aspekt ved nettverkskonvergens er
sammensmelting mellom faste og mobile nett.
Nettverkskonvergensen, eller den tekniske konver-
gensen, er allerede et faktum, i den forstand at et
budskap som i dag fins i digital form, i prinsippet
kan overføres på et hvilket som helst nett. Det som
fins av begrensinger, ligger i nettets kapasitet fram
til brukerne, og i strukturen i nettet.

Begrensningene kan illustreres med forskjellen
mellom det offentlige telefonnettet og kabelfjern-
synsnettene. De offentlige telefonnettene i Norden
er i ferd med å fulldigitaliseres, og enhver tjeneste,
for eksempel fjernsyn, kan i prinsippet overføres
på disse nettene. Den viktigste hindringen for at
det kan skje i dag, ligger i kapasiteten i det lokale
abonnentnettet, dvs. nettet fra siste sentral og fram
til den enkelte telefonabonnement. Det består
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fremdeles stort sett av en dobbel kobberledning
med relativt lav overføringskapasitet, og ettersom
det vil kreve enorme investeringer, er det få som i
dag kan eller vil spå om når abonnentnettet blir
oppgradert med for eksempel fiberoptiske kabler.

Den manglende kapasiteten kan imidlertid
kompenseres for ved komprimering (’pakking’) av
informasjonen som skal overføres. Komprime-
ringsteknologien ADSL (Asynchron Digital Sub-
scriber Line) som blant annet kan overføre tjenes-
ter som video-på-bestilling (VOD), og andre avan-
serte tjenester, er eksempel på en teknologi som
ble utviklet for å kunne utnytte abonnentnettet.
Telefonnettet har sin styrke i at enhver melding
kan rutes til enhver annen telefonabonnent i ver-
den (svitsjing), og i at telefonselskapene har bygd
opp et personlig kundeforhold til et enormt antall
abonnenter. Det ligger selvsagt stor markedsverdi i
disse nettene, og det er av den grunn også spådd
stor konkurranse mellom ulike markedsaktører
(som for eksempel telefonselskapene, kabel-TV-
operatørene og fjernsynsselskapene) om abonnent-
nettene, ofte uttrykt som ”competition in the local
loop”.

Kabelfjernsynsnettene har på sin side brei-
båndskapasitet fram til hver av sine kunder, og kan
derfor relativt enkelt og uten altfor store investe-
ringer overføre store datamengder på kort tid. Slik
sett er kabelfjernsynsnettene vanligvis teknisk
overlegne telefonnettet med hensyn til tjenester
som krever stor kapasitet, som for eksempel over-
føring av store datamengder fra Internett, eller vi-
deo-på-bestilling (VOD). Kapasiteten fra den en-
kelte bruker til operatøren er derimot relativt be-
grenset. Det som imidlertid avgrenser bruken av
kabelnettene i forhold til telefoni, er at de aller
fleste kabelnett ikke har svitsjekapasitet. Det er
derfor i de fleste tilfeller ikke mulig å bruke kabel-
fjernsynsnettene til vanlig telefoni uten betydelige
nyinvesteringer.

Tjenestekonvergens
Den andre formen for konvergens kan kalles
tjenestekonvergens og omfatter sammensmelting
av ulike typer medier og tjenester til nye
’hybdridformer’, som følge av digitalisering og
nettverkskonvergens. Eksempler på denne typen
nye tjenester, er for eksempel aviser som blir lagt
ut og spredd på Internett, radio som blir spredd via
såkalt audiotex, det vil si gjennom telefonnettet (i
Norge: Teletorg-tjeneste), eller bøker publisert på
Internett eller CD-rom.

En rekke eksempler på slike multimedietjene-
ster finnes nevnt i en upublisert rapport om ’elek-

tronisk publisering’, som er forfattet av medie-
forskerne Mark Comerford og Torbjörn Lindskog
på oppdrag av det svenske Kulturdepartementet
(Comerford & Lindskog 1996). Deres gjenn-
omgang tar utgangspunkt i nye kommunikasjons-
former som oppstår som et resultat av konvergen-
sen, og deres definisjon av ’elektronisk publise-
ring’ dekker alle typer informasjon som produseres
og distribueres digitalt. Dette gjelder både når det
oppstår helt nye publikasjonsformer som f.eks.
tidsskrifter og aviser som bare publiseres i digital
form, og når den elektroniske publikasjonen sup-
plerer andre medietyper. Et typisk eksempel på det
siste, er fjernsynsprogrammer og filmer som får
egne hjemmesider på Internett.

Markedskonvergens
Den tredje formen for konvergens kan kalles mar-
keds- eller eierskapskonvergens. Her brukes kon-
vergens eller sammensmelting som begrep for å
betegne den stadige økende tendensen til at økono-
miske sektorer som tidligere har vært relativt uav-
hengig av hverandre, overlapper med eller glir over
i hverandre. Dette skjer som resultat av nettverks-
og tjenestekonvergensen, men også som et resultat
av den økonomiske liberaliseringen og internasjo-
naliseringen som åpner markeder som tidligere har
vært avgrenset fra hverandre.

En av de mest omtalte formene for markeds- el-
ler eierskapskonvergens er oppkjøp eller allianse-
danning mellom selskap og bedrifter som har kom-
petanse og ressurser knyttet til nett og overføring
av informasjon, som for eksempel teleselskapene,
og selskaper med kompetanse innenfor produksjon
og distribusjon av innhold, som for eksempel avi-
ser eller selskap som produserer fjernsynsprogram.

I Norge er selskapet Scandinavia Online som
ble opprettet høsten 1996, et eksempel på mar-
kedskonvergensen. Det eies i fellesskap av det nor-
ske medieselskapet Schibsted og det tidligere nor-
ske televerket, Telenor. Selskapet er en sammen-
slåing av to tidligere konkurrerende bedrifter,
Schibsted Nett og Telenor Online, som begge le-
verte Internett-tilknytning og online-tjenester. Et-
terat disse selskapene, som var de to største aktø-
rene på det norske markedet, offentlig hadde er-
klært seg for hovedkonkurrenter, slo de sine res-
surser sammen, og dannet Norges største Internett-
selskap.

Et enda nyere eksempel på nordisk og euro-
peisk nivå, er alliansen mellom Telenor og Canal
Plus. Samarbeidet mellom disse selskapene omta-
les inngående i rapporten Public service selskape-
nes stilling i den digitale framtid (Brandrud,
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1997). De to selskapene har spesialkompetanse på
henholdsvis satellittdistribusjon av fjernsyn, og
programproduksjon og -distribusjon og betal-TV
(Canal Plus). De vil kunne få en betydelig andel av
det europeiske fjernsynsmarkedet dersom samar-
beidet godkjennes av konkurransemyndighetene i
Europa. De to selskapene har annonsert at de er
villige til å investere en halv milliard kroner for å
lansere digitalt fjernsyn i Norden (Dagens Næ-
ringsliv 24.4.1997).

Konvergensens politiske og
regulatoriske konsekvenser

Alle de tre formene for konvergens har kultur- og
mediepolitiske konsekvenser. Den første, nett-
verkskonvergensen, løser opp skiller som er truk-
ket mellom ulike typer medier og kommunika-
sjonsformer på grunnlag av distribusjonsformen.
Det har lenge vært brukt digitalt produksjonsutstyr
for radio og fjernsyn, og nå er det digitalisering av
distribusjonsnettene som står for tur. Når alle typer
nett i prinsippet kan brukes til å overføre alle typer
tjenester, reduseres, som nevnt ovenfor, knapp-
heten på overføringsressurser. Dermed kan også
grunnlaget for å regulere med henvisning til
knapphet på ressurser, bli undergravd. Derfor kan
denne typen av konvergens få store konsekvenser
for dagens mediepolitikk. Det er imidlertid stor
usikkerhet knyttet til tidshorisonten, omfanget og
konsekvensene av nettverkskonvergensen, etter-
som det er store kostnader knyttet til endringene i
overføringsteknologi både for radio- og fjernsyns-
selskapene og for forbrukerne.

Konsesjonsreguleringen
kommer under press

Et godt eksempel på slike problemer er konse-
sjonsreguleringen av kringkasting som nettopp av
disse årsakene kan bli vanskelig å opprettholde i
framtiden (Brandrud 1997). Dette skyldes først og
fremst effektene av den eksplosive veksten i digital
overføringskapasitet over satellitt. Det er på fjern-
synssiden konvergensen ser ut til å få størst konse-
kvenser, ettersom det er her konkurransen er størst.
Inntil nå har det jordbundne kringkastingsnettet
vært hoveddistributør for fjernsyn og radio i hele
Norden, og det er bare et fåtall kringkastere har til-
latelse eller konsesjon for å sende på dette nettet. I
Danmark har Danmarks Radio og TV2 enerett, i
tillegg til at det er gitt egne konsesjoner på Færøy-
ene (SVF/UVF) og Grønland (KNR). I Finland er
det i 1997 gitt tre konsesjoner til fjernsynssending-
er: YLE har to fjernsynskanaler, MTV har én, og

Ruutunelonen Kanal (R4) er i ferd med å starte
opp. På Island har RÚV og Stöð konsesjon, i
Norge NRK, TV2 (bare fjernsyn) og P4 (bare ra-
dio), og i Sverige SVT og TV4 (bare fjernsyn). I
Norge og Finland er det åpnet for kommersielle
aktører både innenfor radio og fjernsyn, mens de
andre nordiske landene bare har fått nye aktører på
fjernsynssiden.

Ettersom knappheten på overføringskapasitet
blir borte, er det forventet at dagens system for å
tildele tillatelser blir vanskelig å opprettholde,
fordi det vil være overflod på overføringsressurser
og svært mange muligheter for å omgå regelverket.
Den viktigste konsekvensen av dette er at verdien
ved å ha konsesjon på det jordbundne nettet redu-
seres drastisk, og dermed privilegiene til fjern-
synsselskapene som i dag har slike konsesjoner.
Dette stiller framtida til allmennkringkastingen,
eller public service-selskapene, overfor store ut-
fordringer (Brandrud, 1997). Det er imidlertid van-
skelig å si når denne situasjonen vil oppstå, etter-
som det er svært mange usikkerhetsmomenter
knyttet til utbredelsen av digitalt fjernsyn. På den
ene siden satser selskap som Telenor enormt på ut-
bygging av sin satellittkapasitet. I Aftenposten
14.5.1997 meldes det at selskapet har satset én
milliard norske kroner på Thor-satellitten ble skutt
opp i mai 1997. Denne satellitten alene har kapasi-
tet på 15 analoge og 75 digitale kanaler, og dette er
bare første del av Telenors oppbygging av en kapa-
sitet på inntil 200 digitale fjernsynskanaler på sa-
tellitt i løpet av 1998 (Brandrud 1997: 43). På den
andre siden er det usikkert hvor stort markedet er
for mottak av satellittkanalene: det anslås at om-
kring 300 000 husstander (av 1,8 millioner) i
Norge kan nås på denne måten i dag.

Tjenestekonvergensen løser opp skillet mellom
ulike typer tjenester og produkter, og undergraver
dermed styringsinstrumenter rettet mot avgrensing
eller stimulering av bestemte medie- og kommuni-
kasjonsformer. Denne typen konvergens reiser
flere hovedproblemstillinger med hensyn til regu-
lering: Den første berører spørsmålet om konse-
sjonsbestemmelser, og tar utgangspunkt i at skillet
mellom konsesjons- eller lisensregulerte kring-
kastingstjenester og konkurranse- eller uregulerte
teletjenester er i ferd med å bli oppløst. Dette gjel-
der først og fremst skillet mellom tjenester som re-
guleres som radio- og fjernsyn og tjenester som re-
guleres som telekommunikasjon.

Et eksempel på denne typer problemer er at au-
diovisuelle tjenester som leveres over telefon- eller
kabel-TV-nettene, enten kan defineres som kring-
kasting eller som telekommunikasjon. I en utred-
ning av Jon Bing (1997) om Straffe- og erstat-
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ningsmessige spørsmål ved grenseoverskridende
sendinger i fjernsyn og nettverk drøftes en del juri-
diske aspekter ved grenseoverskridende (trans-
nasjonale) tjenester av denne typen. Bing unntar
imidlertid ’kabelformidlede tjenester’ fordi disse
bryter grensene mellom telekommunikasjon og
kringkasting. Informasjon overført over Internett
og som kombinerer lyd, tekst og bilde represente-
rer et godt eksempel på tjenestekonvergens, og
hvilke problemer som oppstår når nye multimedie-
tjenester krysser grensene mellom flere ulike juri-
diske felt. Selv om det i del tilfeller er mulig å de-
finere en tjeneste, kan det videre være vanskelig å
håndheve bestemmelsene i nye omgivelser. Et ku-
riøst eksempel fra Norge, er sendingene over
Internett fra ’Spørretimen’ i det norske Stortinget.
Disse sendingene kan klassifiseres som radio etter
Stortingets eget vedtak, men det er ikke gjort noen
forsøk på å håndheve kravet om konsesjon overfor
den norske nasjonalforsamlingen.

Teknologiavhengige støtteordninger
kan bli problematiske

En annen konsekvens av tjenestekonvergensen er
at den bryter ned teknologiavhengige bestemmel-
ser. Et eksempel som foreløpig har fått lite opp-
merksomhet, er internettavisene, som er en sam-
mensmeltning av avisene som journalistiske pro-
dukter og Internett som distribusjonskanal. Aviser
får for eksempel momsfritak i de nordiske landene,
og kan i Finland, Norge og Sverige, på visse vil-
kår, subsidieres med ulike former for pressestøtte
(av varierende omfang avhengig av nasjonalt regel-
verk) når de trykkes på papir, mens det ikke finnes
tilsvarende muligheter for elektroniske aviser. Det
er derfor rimelig å vente at det kan bli strid om
pressestøtten på dette grunnlaget: det finnes en
rekke subsidierte aviser som har egen internett-
utgave, og som dermed kan få et fortrinn i konkur-
ransen med andre informasjonsleverandører på
Internett. Dette vil kunne oppfattes som krys-
subsidiering, det vil si at aviser som mottar støtte,
og dermed har et visst økonomisk sikkerhetsnett,
bruker sin posisjon til å skaffe seg konkurranse-
fortrinn på det elektroniske markedet.

En tredje hovedgruppe av problemstillinger
som følger av tjenestekonvergensen, er spørsmå-
lene knyttet redaktøransvar og opphavsrett i for-
bindelse med de nye mediene. Begge temaene har
utløst stor debatt, og er blitt gjenstand for juridiske
og politisk granskning både på nasjonalt nivå og i
regionale og internasjonale fora. Mens det er på-
krevd med ansvarlig redaktør i alle publiserings-
virksomhet over eter og på papir, har publisering

på elektroniske nettverk ligget i en gråsone. Spørs-
målet om hvordan og med hvilke konsekvenser
redaktøransvar kan utøves på for tjenester som
elektroniske oppslagstavler o.l. har vært mye dis-
kutert, uten at dette har fått sin endelige avklaring.
Det ser imidlertid ut til at ved overføring av ”tradi-
sjonelle” medier til elektronisk form, slik som avi-
ser og tidsskrifter, redegjøres det rutinemessig for
redaktøransvaret.

Redaktøransvaret
To forhold berører ulike aspekter ved redaktør-
ansvaret: for det første i hvilken grad operatøren
av en tjeneste som f.eks. elektroniske oppslagstav-
ler er ansvarlig for det brukerne legger ut på nettet.
For det andre, hvordan grenseoverskridende fjern-
syn og teletjenester skal reguleres, og hva som er
prinsippet for lovanvendelse og fordeling av even-
tuelt strafferettslig ansvar når sendinger genereres
i et land og mottas i et annet. Disse spørsmålene
har vært aktuelle lenge, og er de siste årene blitt
aktualisert blant annet ved opplysningen om at ny-
nazistiske nettverk organiserer seg og sprer propa-
ganda på Internett. Dette er et av temaene som
drøftes av Bing (1997), med spesielt henblikk på
lovanvendelse ved grenseoverskridende sendinger.
Noen av de samme spørsmålene ble tatt opp av den
svenske Mediekommisjonen i utredningen Grunn-
lagsskydd för nya medier (SOU 1997: 49).

Opphavsrett og copyright
Opphavsretten og reguleringen og beskyttelsen av
åndsverk er en annen stor utfordring som reises av
tjenestekonvergensen. Digitaliseringen gjør det
svært lett å kopiere, redigere og massedistribuere
åndsverk, og selv om området er godt regulert i
Norden, skaper denne utviklingen store problemer
for håndhevingen av regelverket. Dette skyldes at
etterspørselen etter ’innhold’ som brukes som
’innsatsfaktor’ i en rekke nye tjenester, øker med
økningen i overføringskapasitet. I tillegg kommer
det faktum at reproduksjon og endring av digitali-
serte budskap er svært enkelt, og kan gjøres av alle
med minimal kjennskap til databehandling. Spørs-
målet er under drøfting både innenfor EU og i en
rekke andre politiske fora.

Markeds- og eierskapskonvergens har i de
fleste land utløst bekymring blant beslutningstake-
re. Denne tendensen skyldes ikke først og fremst
teknologisk endring, men blir forsterket av den.
Andre faktorer som økende liberalisering av øko-
nomi og handel, og økende internasjonal og global
konkurranse har også bidratt til sterkere konsentra-
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sjon og alliansedanning blant de store aktørene på
informasjons- og kommunikasjonsmarkedene.
Innenfor ”tradisjonelle” medier som aviser og
fjernsyn har også konsentrasjonstendensene vært
økende siden begynnelsen av1980-tallet, og denne
trenden styrkes når skillene mellom ulike marke-
der bryter sammen som resultat av de prosessene
som er beskrevet ovenfor.

Konsentrasjon og alliansedanning
Etterat de europeiske offentlige teleoperatørene
har fått eller er i ferd med å få avviklet sine nasjo-
nale monopoler, og selskapene blir mer fristilt i
forhold til politiske myndigheter, er også disse
blitt stadig viktigere markedsaktører. De kjøper
seg i stadig økende grad inn i alle deler av infor-
masjons- og kommunikasjonsindustrien, samtidig
som de danner slagkraftige internasjonale allianser
med og mot hverandre. Den økende tendensen til
dominans, monopol- og kartelldanning har vakt
bekymring i de fleste land og i EU, fordi konsen-
trasjonen både har konkurransevridende effekter,
og fordi den kan true verdier som mangfold, plura-
lisme og ytringsfrihet i mediene.

De sektorene som smelter sammen som beskre-
vet overfor, har i alle de nordiske landene vært un-
derlagt forskjellige, til dels vidt forskjellige,
regulatoriske regimer. Mens datakommunikasjon
har vært en sektor underlagt vanlig konkurranse-
lovgivning, har både telekommunikasjon og kring-
kasting vært styrt av hensynet til statlige og nasjo-
nale interesser knyttet til faktorer som bosettings-
og næringsmønster, kulturelle og politiske skille-
linjer, samferdsel, fordeling og forsvar og sikker-
het.

Tidshorisonten
– eller den vanskelige framtida

Et av de vanskeligste spørsmålene en står overfor
når konsekvensene av konvergensen skal vurderes,
er tidsperspektivet. Det er spådd av mange at digi-
taliseringen og den etterfølgende konvergeringen
mellom sektorer representerer starten på en ny æra
i vår historie. ’Den nye teknologien vil få like stor
betydning som oppfinnelsen av trykkekunsten’, er
blitt et relativt vanlig utsagn. Dersom det er riktig,
kan vi vente oss at verdenskartet og levevilkårene
for menneskene blir grunnleggende endret i løpet
av de neste tiårene. Gyldigheten i slike spådommer
er det selvsagt umulig å si noe klart om i dag.
Disse spørsmålene kan antakelig best besvares av
kommende generasjoners historikere. Likevel er

viktig å ha en oppfatning om mekanismene for
endring og hva slags rammebetingelser dette leg-
ger for politisk handling.

Konvergensen mellom telekommunikasjon,
kringkasting og datakommunikasjon er en prosess
der det er flere tidshorisonter. I vår tredelte defini-
sjon av konvergens ble det skilt mellom nettverks-
konvergens, tjenestekonvergens og markedskon-
vergens. Det er relativt ulike tidsperspektiver knyt-
tet til hver av disse. Som beskrevet ovenfor, er de
tekniske forutsetningene for nettverks- og tjeneste-
konvergens allerede tilstede. Det som mangler for
å skape full integrering av ulike nettverk, skyldes i
hovedsak manglende investeringer og ulik struktur
i nettverkene. For å si det med andre ord, markeds-
utvikling og investeringsvillighet forklarer utvik-
lingen hastigheten og ujevnheten i de konverger-
ende sektorene bedre enn referanser til teknikken.

Det pekes ofte på at utviklingen i denne sekto-
ren har skiftet fra å være teknologistyrt til å bli
markedsstyrt, eller med andre ord at suksess på
markedet er viktigere for å forklare spredning og
utbredelse av nye medier og nye tjenester, enn tek-
nologisk suksess. Det kan vel stilles spørsmål ved
hvor ny denne observasjonen er, men det er liten
tvil om at kravet om kommersiell suksess har økt i
de deler av sektoren som tidligere var styrt som of-
fentlige monopoler. I framtida vil det settes langt
større krav om økonomisk lønnsomhet ved investe-
ringer i infrastruktur, enn det som tidligere var ka-
rakteristisk både for utbyggingen til de offentlige
televerkene og for radio- og fjernsynsselskapene.

Store investeringer er nødvendige
Et godt eksempel på hvor vanskelig det er å forutsi
og planlegge investeringer i nett og infrastruktur,
finnes i EUs håndtering av sine planer om å bygge
’transeuropeiske nettverk’ for transport, energi og
informasjonsformidling. Dette var et av de viktig-
ste forlagene i Hvitboken om Vekst, sysselsetting
og konkurranseevne som EU-Kommisjonen la
fram i 1993 (Kommissjonen for de europæiske
fællesskaber 1993). Planene for informasjonssek-
toren ble i 1994 konkretisert i den såkalte Bange-
mann-rapporten (Bangemann et al. 1994). I Hvit-
boken ble det forutsatt storeinvesteringer både fra
privat sektor og fra medlemsstatenes side for å rea-
lisere disse planene (se Skogerbø 1994, 1996b).

Fram til 1996, altså nærmere tre år etter at
Hvitboka ble lagt fram, var det imidlertid skjedd så
lite på dette området at EU-Kommisjonens presi-
dent, Jacques Santer, brukte planene om trans-
europeiske nettverk som eksempel da han tok opp-
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gjør med EUs tendens til å love for mye (Financial
Times 21.3. 1996). Etter Santers oppfatning, skyld-
tes dette manglende investeringsvilje fra medlems-
statenes side (Financial Times 25.6. 1996). Dette
gjelder forøvrig ikke bare EU, det er en generell
observasjon at problemene med å realisere visjo-
nene om ’informasjonsinfrastrukturer’ eller ’elek-
troniske motorveier’ har finansielle og politiske år-
saker heller enn teknologiske. Det er grunnleg-
gende usikkert hva som er lønnsomme investerin-
ger, og dette preger utviklingen.

Digitaliseringen av overføringsnettene for
fjernsyn og radio er, som mellom andre Brandrud
(1997) diskuterer, risikofylte investeringer fordi
det er usikkert hvor lang tid det vil ta før forbru-
kerne tar i bruk ny teknologi. For allmennkring-
kasterne, – public service selskapene-, er dette
svært viktig, ettersom disse selskapene i dag er på-
lagt et spesielt ansvar for å gi et tilbud til hele be-
folkningen. Beslutningene om å investere i et digi-
talt sendernett, er av stor økonomisk betydning, si-
den det er svært store kostnader knyttet til hvilken
infrastruktur som velges. Det er derfor ikke tilfel-
dig at alle de kommersielle fjernsynsselskapene
som har monopol på reklamesendinger på det jord-
bundne nettet, opplyser at de vil vente med inves-
teringer i digital distribusjon inntil de ser hvordan
markedet utvikler seg.

Store kostnader for forbrukerne
I de fleste drøftinger av konvergens, pekes det på
usikkerheten som ligger i å spå om hvordan be-
stemte teknologier sprer seg til forbrukerne. De
svenske forskerne Comerford og Lindskog (1996)
viser i sin undersøkelse til at selv om forbrukerne
kjøper datautstyr skjer dette i Sverige ikke i det
omfang som tidligere er forutsett. Også andre ste-
der i Norden er dette tilfelle. Selv om utbredelsen
av Internett går raskt, er det for eksempel lite tro-
lig at mer enn ca femten prosent av norske hus-
stander (ca 250 000) knytter seg til Internett i løpet
av 1997.

Når det gjelder digitaliseringen av radio og
fjernsyn, øker usikkerheten enda mer, ettersom
dette innebærer store kostnader for forbrukerne, i
form av innkjøp av nytt radio- og fjernsynsutstyr
(Brandrud 1997: kap. 9). En generell observasjon
er at ny teknologi ikke sprer seg jevnt i befolknin-
gen, men følger mønstre knyttet til kjønn, alder,
utdanning og inntekt. Med andre ord: utbredelsen
av den nye teknologien følger tradisjonelle skiller i
befolkningen, og det er viktig å være oppmerksom
på disse skjevhetene når kultur- og mediepolitiske
tiltak drøftes og settes i verk. Det er foreløpig lite

forskning på dette området, men trenden kan ob-
serveres over hele verden.

De ulike utviklingslinjene, teknologisk endring,
økonomisk endring som internasjonalisering og
markedskonvergens og politisk regionalisering,
kan ses som mer eller mindre innbyrdes avhengige
drivkrefter som innskrenker handlingsrommet til
nasjonale styresmakter. Virkningene av de to før-
ste, teknologisk endring i form av digitalisering og
teknisk konvergens og markedsendring, er disku-
tert i de tidligere avsnittene. I neste avsnitt drøftes
regionaliseringen eller europeiseringen av politik-
ken på dette området, noe som innebærer at stadig
større deler av den politiske autoriteten blir over-
ført fra nasjonale til overnasjonale politiske organ
som EU og EØS.

EU: status og politikk
Den ’europeiseringen’ av av tele- og kringkastings-
politikken som blir beskrevet i de neste avsnittene,
kan tolkes som en respons på og resultat av struk-
turelle endringer i verdensøkonomien. Ved å over-
føre makt til et regionalt politisk organ, i dette til-
fellet EU, kan statene gjenvinne noe av den tapte
kontrollen på overnasjonalt nivå. Det finnes imid-
lertid også et alternativt perspektiv som ser euro-
peiseringen som et resultat av politiske vedtak fat-
tet innenfor den enkelt stat, som f.eks. at nasjonale
lovgivere vel ger å liberalisere bestemte sektorer
for å øke konkurransen på hjemmemarkedet. For
telekommunikasjonssektoren gir den siste forkla-
ringen god mening: de nordiske regjeringene, med
de svenske og finske i forkant, har alle gått inn for
liberalisering på dette grunnlaget. Uansett hvilket
perspektiv en velger, er resultatet at den enkelte
staten over tid får mindre handlingsrom. Et vesent-
lig, men kompliserende trekk ved det europeiske
samarbeidet, er imidlertid at Den europeiske unio-
nen ikke er en tradisjonell internasjonal organisa-
sjon. De politiske vedtakene i Unionen griper di-
rekte inn i politikken i medlemsstatene, og endrer
forholdet mellom styrende og styrte på en ny måte.
EU er på den andre siden ikke noen fullstendig
overnasjonal organisasjon, ettersom medlemssta-
tene gjennom Unionsrådet kan blokkere eller ut-
vide rommet for samarbeid.

Det er i hovedsak tre politikkområder i EU som
berøres av debatten om konvergens: audiovisuell
politikk og mediepolitikk, telekommunikasjon og
politikk knyttet til informasjonssamfunnet. Hver i
sær er dette store, tunge politikkområder, der kon-
fliktene både mellom medlemslandene og mellom
EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet til tider har
vært store. I tillegg er det kompetansestrid mellom
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ulike deler av EU-Kommisjonen på noen av disse
feltene. En av de viktigste konfliktene gjelder for-
holdet mellom kulturpolitiske og industripolitiske
hensyn. Deler av EU-Kommisjonen, godt støttet av
de tunge industrielle aktørene i Europa, arbeider
for å få til en fullt ut liberalisert informasjons- og
kommunikasjonssektor, der konkurranseregulering
etterhvert erstatter sektorspesifikk regulering. EU-
Parlamentet har imidlertid alliert seg med krefter
som ønsker mer oppmerksomhet rundt kultur-
politiske hensyn, noe som blant er kommet til ut-
trykk i den lange striden om programkvoter og i
den nye bestemmelsen om å ”viktige hendelser” på
de ”frie” kanalene, begge sakene knyttet til revi-
sjonen av TV-direktivet (se under).

De første skrittene for å liberalisere kringkas-
tingssektoren i Europa og harmonisere konkur-
ransevilkårene, ble tatt på 1970-tallet, og for tele-
kommunikasjon tidlig på 1980-tallet. Grønnboken
om fjernsyn over grensene ble lagt fram i 1984
(Kommissjonen for de europæiske fællesskaber
1984), mens Grønnboken om liberalisering av
telekommunikasjonssektoren ble offentliggjort tre
år senere (Commission of the European Commu-
nities 1987). Samordningen mellom sektorene er et
produkt av 1990-tallet og den økende betydningen
av informasjons- og kommunikasjonsteknologien.

EUs mediepolitikk
Mediepolitikken lå fram til 1992, da Unionstrak-
taten (Maastricht-traktaten) trådte i kraft, utenfor
kompetansen til de Europeiske Fellesskapene, med
noen få unntak: reguleringen av transnasjonalt
fjernsyn og stimuleringstiltak for europeisk audio-
visuell produksjon gjennom MEDIA-program-
mene. På tross av at EUs kompetanse formelt ikke
omfattet kulturområdet før i 1993, slo EF-domsto-
len allerede i 1974 fast at fjernsynssektoren ble
omfattet av Det europeiske fellesskapets generelle
konkurranseregler. Reklame og fjernsynsprogram-
mer ble definert som vare- og tjenesteyting både
innenfor og mellom land, og har siden den gang
vært omfattet av EUs regelverk.

Regulering av transnasjonalt fjernsyn
Arbeidet for få til internasjonale reguleringer av
fjernsyn på tvers av landegrensene i Europa startet
mot slutten av 1970-tallet. Dette ble etterhvert til
to parallelle politiske prosesser i daværende EF og
Europarådet, som endte med henholdsvis EUs
fjernsynsdirektiv fra 1989, og Europarådets kon-
vensjon om transnasjonalt fjernsyn. Begge trådte i
kraft 1991 er rettet mot å regulere grenseover-

skridende fjernsynssendinger. EU-direktivet legger
imidlertid større vekt på harmonisering av konkur-
ransevilkår, og har en annen juridisk status enn
konvensjonen, for EU- og EØS-statene.

Fram til 1995 var bare Danmark omfattet av
både konvensjonen og direktivet, men fra 1995 er
dette situasjonen i alle de nordiske landene. Begge
dokumentene fastsetter minimumsregler for re-
klame, de slår fast prinsippet om at fjernsyns-
kanaler må ha ’hjemland’ som innebærer at de
gjeldende lands styresmakter har rett og plikt til å
håndheve de europeiske bestemmelsene, og de set-
ter forbud mot å stanse grenseoverskridende
fjernsynskanaler som retter seg etter dette regel-
verket. EU-direktivet har imidlertid også bestem-
melser om programinnholdet i alle typer fjernsyns-
kanaler: de såkalte kvotebestemmelsene fastsetter
blant annet at ’når det er mulig’ skal minst femti
prosent av innholdet være av europeisk opprin-
nelse, samt at en viss andel av programmene skal
produseres av såkalte ’uavhengige’ produsenter

Kvotene er den viktigste grunnen til at fjern-
synsdirektivet har vært omstridt siden før det ble
implementert, og de skapte også store problemer
for forhandlingene om revisjonen av direktivet
som ble sluttført i april 1997. Mens EU-Parlamen-
tet og enkelte medlemsland ville ha forsterket
kvotebestemmelsene, ønsket de fleste medlems-
landene i EU å avskaffe dem med henvisning til at
de både er unødvendige og uheldige i forhold til
den enkelte fjernsynskanals redaksjonelle frihet.
På dette punktet ble det til slutt ingen endring i den
opprinnelige teksten.

Derimot fikk direktivet en ny tilføyelse på et
annet område: det fastsetter at hvert medlemsland
kan sette opp lister over ”viktige begivenheter”,
for eksempel store sportsarrangementer, som fjern-
synsseerne bør ha rett til å få overført uten ekstra
kostnader. Denne bestemmelsen vil, dersom den
blir endelig vedtatt og implementert, sikre at slike
store hendelser ikke lenger kan kjøpes opp og sen-
des av fjernsynsstasjoner med begrenset distribu-
sjon, slik det har vært en rekke eksempler på i Nor-
den de siste årene. Bestemmelsen vil først tre i
kraft om 1-2 år, og det gjenstår å se hvor virksom
den blir, men den kan i beste fall redusere en av de
største utfordringen for public service-kanalene:
konkurransen om sportsrettighetene.

I tillegg til fjernsynsdirektivet har EU arbeidet
med standardisering av et format for såkalt ’høy-
definisjonsfjernsyn’, og med stimuleringstiltak for
audiovisuell produksjon gjennom MEDIA-pro-
grammene. I tillegg har Kommisjonen i flere år ar-
beidet med spørsmålet om å regulere eierskap til
mediene for å hindre for stor konsentrasjon. I slut-



11

ten av april 1997 kom det forslag til enkelte av-
grensinger, men forslaget var preget av at det ikke
er intern enighet om dette spørsmålet, og det er lite
trolig at det får særlig betydning i overskuelig
framtid.

EUs telepolitikk
Telepolitikken hører til blant de sterkest europei-
serte sektorene, i den forstand at telekommunika-
sjonsområdet ble lagt inn i planene for det indre
markedet fra begynnelsen på 1980-tallet. Dang-
Nguyen m. fl. (1993) hevder at den viktigste årsa-
ken til dette var at alliansen mellom industri-
interesser, andre liberaliseringsvennlige miljø og
Europakommisjonen var særskilt sterk på dette
politikkområdet. Fra slutten av 1980-tallet skjøt
liberaliseringsprosessen i EU fart, og de fleste om-
rådene innenfor telekommunikasjon er i 1997 helt
eller delvis liberalisert. De to siste monopol-
områdene, offentlig telefoni og infrastruktur, blir
avviklet fra og med 1998. Telesektoren er inntil vi-
dere regulert ved en rekke sektorspesifikke direkti-
ver, men det er sannsynlig at disse over til blir er-
stattet med EUs generelle konkurranseregelverk.
Når eller om dette skjer, er imidlertid avhengig av
hvordan konkurransen på telemarkedet utvikler
seg.

Generelt kan det sies om EUs telepolitikk at
den er rettet mot å skape konkurranse i en tidligere
sterkt monopolisert sektor, og at formålet med
liberaliseringen er å få til vekst og økt konkurran-
seevne for europeisk industri. Liberaliseringen i
EU er også en respons på tidligere liberalisering i
Storbritannia og USA tidlig på 1980-tallet. De nor-
diske landene, selv med noen innbyrdes forskjel-
ler, har på 1990-tallet plassert seg blant de mest
liberaliserte landene i Europa. EU har til dels dre-
vet fram liberaliseringen av telepolitikken også i
Norden, men de nordiske landene har også tatt
mange initiativer for å forsere EUs tidsplan.

De fleste av EUs bestemmelser på teleområdet
dreier seg om liberalisering av tjenesteområder og
harmonisering av konkurransevilkår. Det er imid-
lertid noen områder hvor andre hensyn er gitt spe-
siell oppmerksomhet. Et av disse er spørsmålet om
sikring av universelle tjenester, mens flere andre
vanskelige spørsmål er lagt til området som i EUs
statusrapport for telekommunikasjonspolitikken,
kalles tiltak for å ’fremme aktivitet’ (promotion
activities). Blant disse finner vi tiltak for å skape
gode vilkår for den europeiske ’innholdsindust-
rien’ (content industry). Disse tiltakene inkluderer
mellom annet etablering av et klart og stabilt juri-
disk rammeverk for opphavsrett og personvern, og

stimulering og utvikling av ny informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (Commission of the Eu-
ropean Communities 1997).

EU har også satt i gang flere ulike program ret-
tet dels mot utviklingen av nye tjenester, dels mot
utviklingen av audiovisuell produksjon for å skape
innhold i nye multimedietjenester. Eksempler på
slike programmer er INFO2000. Det finnes imid-
lertid programmer under flere ulike deler av EU-
Kommisjonen, og disse er ikke alltid like godt
samordnet. Det er en viss kompetansestrid mellom
ulike deler av Kommisjonen, og kanskje spesielt
mellom generaldirektorat (DG) XIII som har an-
svar for telekommunikasjon, og DGX, som blant
annet har ansvar for kultur- og audiovisuell poli-
tikk.

Telepolitikk faller inn under EØS-avtalen og
tidsplanen for liberalisering. Alle direktivene på
dette området er så langt vedtatt og iverksatt eller
er under behandling i Norge og Island. Det er altså
liten eller ingen forskjell på graden av ’europeise-
ring’ mellom de landene som er EU-medlemmer,
og EØS-landene Norge og Island på akkurat dette
området. Det formelle forholdet til EU kan imid-
lertid være av betydning for graden av konflikt
omkring tilpassingen.

EUs politikk for utvikling av
informasjonssamfunnet

Fra begynnelsen av 1990-tallet er EUs politikk-
utforming innenfor telekommunikasjon og audio-
visuelle medier i økende grad blitt samordnet med
andre initiativer for å skape ’gode vilkår for utvik-
lingen av informasjonssamfunnet’ som det heter i
et utall dokumenter. Den europeiske unionen har i
de siste årene intensivert og prioritert arbeidet med
utvikling av politiske retningslinjer som tar hensyn
til at ulike kommunikasjonssektorer konvergerer.
En del av disse er behandlet i Kimmo Aulakes rap-
port A Study of the ’Second Phase’ of the Commu-
nity Information Society Policy (Aulake, 1997).

Årsakene til at EU har økt sin innsats på dette
området er flere. For det første representerer infor-
masjons- og kommunikasjonsindustrien et unntak
som vekstsektor i en verdensøkonomi preget av
stagnasjon (Aulake, 1997: iii). Utover på 1990-tal-
let ble det samtidig klart at konkurranseevnen i EU
er svekket i forhold til andre regioner som Sørøst-
Asia og USA. En annen viktig faktor var den
økende arbeidsledigheten i EU som har skapt et
akutt behov for å skape nye arbeidsplasser. Infor-
masjons- og kommunikasjonsindustrien regnes
som en av de viktigste sektorene for sysselsetting i
framtida. For det tredje skaper digitaliseringen og
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økende konvergens mellom ulike bransjer proble-
mer for nasjonal regulering og lovgivning, og åp-
ner for overnasjonal eller regional respons på disse
problemene.

Med presentasjonen av Hvitboka om Vekst, sys-
selsetting og konkurranseevne i 1993, ble disse
problemene satt på dagsordenen. Utbygging og ut-
vikling av informasjonsnettverk i en europeisk
kontekst ble i dette og senere dokumenter lagt
fram som løsninger på noen av disse problemene.
Bangemann-rapporten la for eksempel fram for-
slag til ti handlingsområder for utvikling og bruk
av informasjonsteknologi. Rapporten la grunnlaget
for den første handlingsplanen for informasjons-
samfunnet som EU-Kommisjonen la fram i 1994.
Hovedkonklusjonene i dokumentet var at framvek-
sten av informasjonssamfunnet best kunne stimu-
leres ved at tempoet i liberaliseringen av de gjen-
værende monopoler i telekommunikasjonssektoren
ble økt, og ved tilrettelegging for private investe-
ringer.

Faser i arbeidet med ’informasjonssamfunnet’
Det kan argumenteres for at Hvitboka, Bange-
mann-rapporten og den første handlingsplanen om
informasjonssamfunnet representerer en overgang
i EUs arbeid med regulering og politikkutvikling
på informasjons- og kommunikasjonsområdet. Ini-
tiativer på disse områdene var langt fra nye i EU,
men fram til omkring 1994 ble områdene holdt
mer eller mindre adskilt. Etter presentasjonen av
Bangemann-rapporten og Kommisjonens hand-
lingsplan er områdene blitt mer samordnet under
henvisning til at alle disse initiativene berører
ulike aspekter ved informasjonssamfunnet.

Aulake drøfter ’andre fase’ i EUs politiske pro-
sess for å fremme informasjonssamfunnet. Han
presenterer de fire, svært vide, prioriteringene som
ligger til grunn for EUs ’Rullerende handlingsplan
for informasjonssamfunnet’ fra 1996 (Commission
of the European Communities 1996). Den første er
å forbedre vilkårene for næringslivet, den andre å
investere i framtida, den tredje å sette mennesker i
sentrum og den fjerde å møte den globale utfor-
dringen. Innenfor hver av disse finnes det konkreti-
seringer av tema og beskrivelser som gir indikasjo-
ner om hvilke virkemidler som EU vil foreslå for å
virkeliggjøre sine prioriteringer.

De fire prioriteringene er konkretisert i temaer
som til sammen danner grunnlaget for en rekke til-
tak. Under punktet om å forbedre vilkårene for næ-
ringslivet, fins det tre slike temaer, der det første
er å ’skape suksess av 1998’. Det vil si å imple-
mentere og sikre at liberaliseringen av det indre

markedet for telekommunikasjon fungerer effek-
tivt, slik at konkurransevridning unngås. Det andre
temaet, realisering av det indre markedet, er knyt-
tet til sikring av effektiv konkurranse på det totale
indre marked som en forutsetning for utvikling av
’informasjonssamfunnsprodukter’. For å oppnå
dette målet er det nødvendig med et ’fleksibelt
regulatorisk rammeverk’ for å motvirke etablerin-
gen av nye handelshindre, eller med andre ord, et
rammeverk med færrest mulig restriksjoner for
etablering av nye selskaper og lansering av nye
produkter og tjenester.

Prioriteringen om å investere i framtida er kon-
kretisert i tiltaksgrupper. Økt innsats på forskning
og utvikling og utdanning og opplæring er de to
første, mens den tredje inneholder tiltak rettet mot
bærekraftig utvikling og bedre ressursutnytting. På
de to første områdene er det lagt fram hvit- og
grønnbøker (Aulake, 1997: 9).

Med mennesker i sentrum, refererer EUs rulle-
rende handlingsplan til et sett av tiltak for å redu-
sere effektene av markedskreftene for enkeltmen-
nesker og samfunnet som helhet. Det første settet
er uttrykt som en overbevisning om at informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologien vil bidra
både til å jevne ut forskjellene mellom sentrum og
periferi, og til å styrke integrasjonen i EU. Det an-
dre settet har mer karakter av tiltak for å sikre
forbrukerinteresser. Den offentlige sektoren vil bli
bedre og mer effektiv ved å innføre informasjons-
og kommunikasjonsteknologi, samtidig som of-
fentlig tilgjengelighet til informasjon må sikres for
befolkningen. Det fjerde tiltakssettet er rettet mot
sikring av kulturelt mangfold, spesielt i form av
audiovisuelle produksjoner. Det store mangfoldet
av språk og produksjonsmiljøer i Europa ses ikke
lenger bare som et hinder for å bygge opp en slag-
kraftig audiovisuell industri, men også som en res-
surs (se også Schlesinger, 1996).

For å møte den globale utfordringen signalise-
rer den rullerende handlingsplanen at det er nød-
vendig å definere regler for handel med informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi på global ba-
sis. Dette må gjøres ved å sluttføre forhandlingene
i WTO/GATT på en vellykket måte, og ved at EUs
egen konkurransepolitikk fungerer etter hensikten.
Samarbeidet med EUs naboland skal også økes,
både mot Sentral- og Øst-Europa og i forhold til
Middelhavsområdet. Som et siste punkt nevnes at
utviklingslandenes stilling må forbedres.

EU har fremmet et antall policy-dokumenter og
forslag på hvert av områdene, men det er ikke
plass til å gå detaljert inn på disse her. Som en
konklusjon på sin gjennomgang viser Aulake til
kritikken mot handlingsplanen. Rapportens priori-
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teringer anses som for abstrakte og som å bygge på
en feilaktig oppfatning av hvordan markedet fun-
gerer. Han viser til flere studier fra internasjonale
konsulentbyråer, deriblant KPMG, som har som
konklusjon at det europeiske markedet stagnerer,
og at europeiske selskaper stadig taper andeler i
relasjon til USA når det gjelder produksjon av pro-
gramvare (software) og innhold. I Europa har det
så langt ikke vært mulig å høste fruktene av utvik-
lingen innefor informasjons- og kommunikasjons-
teknologien. Problemene er størst på det audiovi-
suelle området.

På dette grunnlaget trekker Aulake (1997: 28)
tre konklusjoner:

1. EUs politikk om informasjonssamfunnet er for
’self-sufficient’ og tar ikke markedsutviklingen
på alvor. Den er i altfor liten grad formulert ut
fra logikken som nye varer og tjenester oppstår
innenfor. Det mangler analyser av effektene av
konvergens og av faktorene som påvirker
markedssuksess og -svikt.

2. Det mangler en ”regulatorisk visjon”, dvs. en
klar ide om hva som skal være styresmaktenes
rolle og hvilke områder det er nødvendig å re-
gulere.

3. EUs politikk om informasjonssamfunnet er for
teknologistyrt. Dette kommer til uttrykk i at
EUs investeringer i forsking og utvikling går til
områder hvor det er lite kommersielt vekstpo-
tensiale.

Aulakes konklusjoner er motsatte av den kritikken
som ofte rettes mot EUs politikk. I mange sam-
menhenger oppfattes EU som svært markedsrettet
og i for stor grad orientert mot industriens interes-
ser og vilkår, på bekostning av interesser og behov
i andre sektorer. Aulake legger større vekt på EUs
relative posisjon i forhold til USA, enn på interne
forhold i EU/EØS-statene, der interessene til in-
dustrien og markedet ofte kommer i konflikt med
andre hensyn.

EUs rådgivere: anbefalte prinsipper for framti-
dig regulering

Rapporten fra KPMG Consulting, Public Policy
Issues Arising from Telecommunications and
Audiovisual Convergence som ble nevnt ovenfor,
har tre hoveddeler. Den første er en beskrivelse av
status innenfor områdene som konvergerer med
vekt på problemene den europeiske industrien står
overfor i forhold til sine konkurrenter. KPMG kon-
kluderer med at Europa stagnerer i forhold til USA
og Sørøst-Asia, og at dette kan tilskrives både ’den
manglende regulatoriske visjonen’ og egenskaper
ved de europeiske markedene (små, språklig og

regulatorisk avgrensede), og manglende eller feil
satsing fra EUs side for å stimulere utvikling og
produksjon av nye tjenester og produkter innenfor
IT-industrien.

I del II av rapporten drøftes konvergens-
prosessen og problemer som skyldes at det finnes
svært forskjellige prinsipper for regulering av de
konvergerende sektorene. Det er imidlertid del III,
som inneholder anbefalingene om hvordan dette
området bør reguleres i framtiden, som er mest in-
teressante sett fra det perspektivet som er valgt
her. Konsulentfirmaet gir en generell anbefaling
før de går detaljert gjennom de mest sentrale
spørsmålene knyttet til dette området. Anbefalin-
gen kan formuleres som en henstilling til euro-
peiske myndigheter om å bruke minst mulig
sektorspesifikk og mest mulig generell konkur-
ranseregulering i framtida.

KPMG argumenterer sterkt for at dagens regu-
lering av tele- og mediesektorene, spesielt av radio
og fjernsyn, er utilstrekkelig og uhensiktsmessig
og ikke bør videreføres. Konsulentfirmaet begrun-
ner dette synet med at knappheten på overførings-
ressurser ikke lenger er tilstede og at det derfor
blir vanskelig å trekke grenser både mellom sekto-
rer og mellom typer av tjenester, slik det også er
pekt på her. Som et resultat av dette, vil det oppstå
nye og komplekse industristrukturer som krysser
grensene mellom ulike reguleringsregimer.
KPMGs beskrivelse er i samsvar med den som blir
gitt i de fleste nordiske rapporter på området.

Konklusjonene firmaet trekker, er imidlertid
ikke nødvendigvis i tråd med nordiske tradisjoner,
ettersom konsulentene går svært langt i å anbefale
det de kaller en ’light-handed regulation’. Med det
refererer KPMG til en strategi der markedet blir
overlatt de aller fleste styringsoppgaver:

• alle nye tjenester bør fullt ut liberaliseres;

• universelle tjenester bør avgrenses sterkt, og et
universelt tjenestetilbud bør kun lovfestes der-
som det avdekkes alvorlig svikt i markedets
evne til å distribuere ressurser og goder;

• det kan iverksettes kulturpolitiske tiltak, men
dette anses unødvendig;

• public service kan være tillatt, men det er uklart
hva public service-selskapenes oppgave skal
være;

• pluralisme kan best sikres ved konkurransere-
gulering, fordi dette vil åpne for fri konkur-
ranse og full ytringsfrihet;

• opphavsretten er nøkkelen til å verdiøkningen
på tjenester, og på dette området bør det arbeides



14

mer med både det juridiske rammeverket og de
tekniske løsningene. (KPMG 1996: kap. 16-17)

Rapporten fra KPMG ble overlevert EU-Kommi-
sjonen i september 1996, og det er grunn til å tro at
anbefalingene er viktige premisser for utviklingen
av nye regler på europeisk nivå. Det denne rappor-
ten er svakest på, er imidlertid behandlingen av
kulturpolitiske spørsmål knyttet til konvergensen.
KPMG forutsetter at markedet utvikler seg i en ret-
ning med overflod på kanaler og tilbud, og at de
fleste behov derfor vil kunne tilfredsstilles innen-
for markedets logikk. Rapporten sier for eksempel
om kringkasting:

Det kan argumenteres for at nasjonal kringkas-
tingslovgivning fullt ut er rettet mot ’kulturelle as-
pekter’ eller identitet, og derfor ikke burde bli be-
rørt av andre deler av Romatraktaten. Dette er etter
vår mening et ugyldig argument. Referansen til
kulturell identitet kan anvendes på visse bestem-
melser som berører programinnholdet i kring-
kastingsselskapene, fordi dette forholder seg di-
rekte til kulturen. Slike argumenter bør imidlertid
ikke brukes for å hindre harmoniseringen på euro-
peisk nivå av relevant lovgivning som berører an-
dre aspekter av den tradisjonelle radio og fjern-
synslovgivningen, inkludert spørsmål som konse-
sjonsbestemmelser, avgrensing av næringsvirk-
somhet eller retten til å benytte ulike distribusjons-
metoder (KPMG 1996: 156, min oversettelse).

På dette punktet argumenterer KPMG for vidt-
rekkende endringer i styringen av public service-
selskapene, med begrunnelsen at det kun er deler
av programvirksomheten som bør beskyttes av
henvisningen til kultur og identitet. Det mangler en
refleksjon over sammenhengen mellom organise-
ringen og reguleringen av de nasjonale institusjo-
nene, og den kulturpolitiske betydning de har. De
nasjonale radio- og fjernsynsstrukturene er, på
godt og vondt, resultater av den kulturen de er en
del av, på samme måten som public service-for-
pliktelsene har ulike nyanser og ulike utforming
fra land til land.

Det er derfor flere som har argumentert for at
public service-institusjonene er sentrale strukturer
for å kunne opprettholde programproduksjon på
ulike majoritets- og minoritetsspråk, og for å
skape kreative og nyskapende produksjonsmiljøer
som kan utvikle mer ’risikopregede’ ideer for
fjernsynsprogrammer (Søndergaard 1995). Et av
trekkene ved NRK på 1990-tallet er for eksempel
at institusjonen har gitt frie tøyler til nye
produksjonsteam som har skapt nye fjernsynspro-
grammer og -formater. Forfølger vi denne argu-

mentasjonsrekken, blir det tydeleg at reguleringer
av eierskap, konsesjonsbetingelser, konkurranse-
forholdene på hjemmemarkedene og liknende, kan
være like vesentlig for utøving av kulturpolitikk
som reguleringer av vilkårene for produksjon av
programinnhold. Dette er forhold som generell
konkurranseregulering normalt ikke fanger opp.

Konvergensens konsekvenser
Et argument som ofte blir gjentatt i debatten om ny
teknologiutvikling og internasjonalisering, er at
ærm er de teknisk ’beste’ produkter og hva som
blir kommersielle suksesser. Det finnes en lang
rekke historiske eksempler på forutsigelser om
spredning av teknologi som har slått feil. En av de
mest kjente er ”videotex”-, eller teledata-teknolo-
gien som ble lansert på 1980-tallet, og som i for-
kant var spådd stor utbredelse. Til tross for at
denne teknologien var overlegen de fleste andre
systemer for elektronisk datainnhenting, finnes det
bare ett eksempel på at videotex ble en populær
tjeneste. Dette skjedde aen for politisk styring av
medie- og kommunikasjonspolitikken er over.
Dette utsagnet henspiller på de trender som ble be-
skrevet ovenfor, altså det faktum at teknologisk
endring, liberalisering av markeder og regional-
isering av politisk autoritet har svekket mange av
de tidligere styringsinstrumentene uten at nye er
kommet til.

Det er likevel en feilslutning å hevde at disse
drivkreftene skaper en situasjon som ikke kan sty-
res, ettersom denne påstanden inneholder en til-
slutning til et politisk standpunkt om lassez-faire,
eller for å si det med andre ord, en beslutning om å
overlate styringen fullstendig til markedet. Et mer
holdbart argument er at den nye situasjonen krever
andre styringsmidler enn de som har vært aksep-
terte eller kjente i den nordiske konteksten. Selv
om forutsetningene for styring utvilsomt er endret,
er det også på det rene at behovet for politisk sty-
ring fremdeles er tilstede. Dette behovet kommer
klarest til uttrykk i at det fra alle de nordiske land
kommer rapporter der det legges stor vekt på at
språk, kultur og identitet er verdier som er under
press fra utviklingen internasjonalt. Også andre
har uttrykt at positive tiltak er nødvendige for å
sørge for at de små språkene fortsatt blir levedyk-
tige. Spørsmålet som reiser seg er selvsagt hva
slags muligheter og alternativer nasjonale styres-
makter har i et felt som er preget av raske endrin-
ger, sterk internasjonalisering, og som ligger i
skjæringspunktet mellom ulike regulatoriske regi-
mer.
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Grensedragning mellom
kringkasting og nye tjenester

Et av spørsmålene jeg har drøftet. er om det er mu-
lig å trekke grenser mellom kringkasting og nye
tjenester. Det finnes flere svar på spørsmålet, alt
etter hvilket tidsperspektiv en legger til grunn for
svaret. Rent teknisk har vi sett at det ikke lenger
fins noe prinsipielt skille mellom digitalt overførte
radio- og fjernsynsprogrammer og kringkastings-
lignende tjenester overført på andre nettverk. Det
innebærer at det ikke bør legges til grunn noen
form teknisk definisjon for å skille mellom ulike
tjenester, ettersom denne høyst sannsynlig ikke vil
kunne opprettholdes. Det kan imidlertid være
grunnlag for å skille ut bestemte typer tjenester et-
ter innhold, i tråd med det som ser ut til å bli kon-
sekvensen av den danske lovgivningen: ulike aktø-
rer gis rett til å drive ulike typer tjenester, men pu-
blic service-tjenestene forbeholdes bestemte insti-
tusjoner og gis spesielle vilkår. Det er imidlertid
usikkert hvor robust den danske løsningen er.

Tidsperspektivet: markedsutvikling
og spredning av ny teknologi

Bruker vi et litt annet perspektiv, ser det ut til usik-
kerheten og kostnadene knyttet til digitalisering av
kringkastingsnettene, vil opprettholde skillet mel-
lom tradisjonell kringkasting og nye medier i en
del år framover. Satsingen på satellittdistribusjon
av fjernsyn blant de store medieaktørene, samt det
faktum at det er stor forskjell i den sosiale anven-
delsen av ulike teknologier, peker i denne retnin-
gen. På dette området er det behov for ytterligere
kartlegging av strategiene til både tradisjonelle pu-
blic service-selskaper og kommersielle aktører. Vi
har for lite kunnskap om hvordan konkurransen og
den økende koordineringen mellom allmennkring-
kastere og kommersielle kanaler utvikler seg.

Alternative modeller for regulering
Konvergensen har som beskrevet ovenfor, en rekke
ulike konsekvenser, og den bryter ned skiller mel-
lom nettverk, tjenester og markeder, og dermed
skillene mellom ulike regulatoriske regimer. I det
følgende drøftes et sett av problemstillinger som
reiser seg i kjølvannet av denne utviklingen, og
som det i dag er vanskelig å finne klare svar på.
Det er imidlertid viktig at mange av disse proble-
mene skyldes at vi bare ser starten på en periode
hvor det ventes store endringer i kommunikasjons-
og produksjonsmønstrene. De fleste av disse end-
ringene vil av naturlige årsaker ikke kunne forut-

ses. Det har som konsekvens at de politiske val-
gene som foretas nå, kan derfor stå i fare for å få
kort levetid.

Teknologiuavhengighet,
infrastruktur og innhold

Det er på det rene at ny lovgivning på dette feltet
bør være teknologiuavhengig, i den forstand at det
vil bli vanskelig å opprettholde teknologiavhen-
gige reguleringer. Dette gjelder på alle felt som be-
røres av konvergensen. Lovgivning som berører in-
frastruktur bør skilles klart fra lovgivning som
gjelder innholds- og programproduksjon, ettersom
det ikke (lenger) finnes noen sterk begrunnelse for
at de to aspektene tilhører samme felt. I prinsippet
betyr en slik grensedragning at det sannsynligvis
vil bli lettere å skille kultur- og mediepolitiske
hensyn fra hensyn som berører det rent kommuni-
kasjonstekniske, selv om begge felter kan ha sterke
innslag av offentlig styring. På dette området kan
det trekkes analogier til andre deler av politikken
der det skilles mellom infrastruktur og tjenestetil-
bud.

Når det gjelder regulering av infrastrukturen for
kringkasting, er det, slik det har vært drøftet oven-
for, spørsmålet om konsesjonsbestemmelsene kan
og/eller bør opprettholdes, som er mest aktuelt. På
sikt er det mye som tyder på at dette ikke vil la seg
gjøre, men regnskapene for de kommersielle pu-
blic service-kringkasterne viser at konsesjonen på
det jordbundne nettet fremdeles (i 1997) er et pri-
vilegium med relativt stor markedsverdi i Norden.

Tjenester: konkurranseregulering
eller medieregulering?

Det fins ulike alternativer for framtidig styring, alt
etter hvilke mål styringen har. La oss her anta at
målet er tosidig: på den ene siden skape gode vil-
kår for utvikling av IT- og programindustrien og på
den andre sikre at befolkningene i de nordiske lan-
dene får tilbud på sine egne språk og preget av
egen kultur. Det første spørsmålet som da må be-
svares er med hvilke virkemidler disse målene best
kan nås. Et viktig aspekt er forholdet mellom
medielovgivningen og konkurranselovgivningen,
som for eksempel i hvilken grad nye tjenester bør
reguleres av nye mediepolitiske reguleringer eller
overlates til konkurranselovgivningen.

Vi kan skille ut to hovedsyn: det ene represente-
res av rapporten fra KPMG Consulting, som argu-
menterer for at konkurranselovgivningen bør være
det rådende prinsippet for regulering av nye tjenes-
ter. Begrunnelsen er at dette vil gi den europeiske
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informasjonsteknologiske og audiovisuelle indus-
trien best mulig rammevilkår, samtidig som for-
brukerne vil kunne velge fritt blant alle typer tje-
nester. Bare i tilfeller der det er åpenbart at marke-
det ikke fungerer, bør det være spesifikke regule-
ringer. KPMG argumenterer videre for at dagens
reguleringer er en direkte hindring for at denne
sektoren utvikler seg optimalt (KPMG 1996).

Det andre synet inneholder en grunnleggende
skepsis til at markedet skaper ønskede kulturpoli-
tiske løsninger, og dette uttrykkes som regel i be-
kymring for kultur og språk. Dette er i tråd med
tradisjonelle nordiske posisjoner, der ulike blan-
dingsforhold mellom statlig intervensjon og mar-
kedsstyring har vært det vanlige. Det er imidlertid
ingen tvil om at også de nordiske landene har fått
sterkere innslag av markedsstyring, og at dette gjør
seg sterkt gjeldende i de sektorene vi her behand-
ler.

De nordiske landene følger nå en strategi der
nasjonal programproduksjon ivaretas av flere ulike
institusjoner: de lisensfinansierte allmennkring-
kasterne, de nye helt eller delvis kommersielt fi-
nansierte public service-kanalene, og uavhengige
produsentselskaper som opererer helt eller delvis
på markedets vilkår. Det finnes også en rekke blan-
dingsformer. Hittil (mai 1997) har de nordiske re-
gjeringene valgt ulike varianter av markedstilpas-
ning for løsning for det økende presset som både
de nye og gamle allmennkringkasterne opplever.

For de lisensfinansierte selskapene har dette
innebåret større økonomisk og potensiell fristilling
fra staten, og bedre muligheter for ta inn inntekter
fra sponsorer (i hovedsak til produksjon og overfø-
ring av sportsarrangementer) og økt salg av pro-
dukter og tjenester, som for eksempel utnytting av
arkivene. NRK fikk også stor gevinst av salget av
sitt sendenett til selskapet Norkring, noe som inne-
bærer en sterkere rendyrking av programprodu-
sentrollen. Denne strategien innebærer at selskape-
ne fortsetter å produsere og sende et bredt spekter
av programmer rettet mot alle grupper i befolknin-
gen. Dette ser ut til å være en av flere internasjo-
nale tendenser.

Tilpassing eller spesialisering?
Problemet med tilpassingsstrategien er at det kan
bli liten forskjell på kommersielle kanaler og pu-
blic service-kanaler. Dette kan skape problemer for
selskapenes legitimitet både i befolkningen og hos
politiske myndigheter, og gjøre det vanskelig å
opprettholde lisensfinansieringen. Det gjør også
disse selskapene utsatte for kritikk fra konkurren-
tene om konkurransevridning og kryssubsidiering.
På litt sikt vil denne kritikken øke med økningen i

tilbudet av kanaler og programmer, og det kan ven-
tes at lisensen kommer under ytterligere press.

Innebygd i dagens strategier, ligger det imidler-
tid en klar vekt på styring ved hjelp av det offent-
lige eierskapet til lisensfinansierte nordiske all-
mennkringkasterne. Selv om public service-tilbu-
det i flere av de nordiske landene er blitt utvidet
med privateide radio- og fjernsynsstasjoner, er det
ikke kommet noen forslag til å privatisere all-
mennkringkasterne. SR har fått ny eierstruktur,
men er fremdeles en offentlig stiftelse. Den for-
men for styring som ligger i eierskap er nokså vag,
ettersom institusjonene er redaksjonelt, i tillegg til
at de i økende grad er blitt økonomisk, fristilte.
Dersom vi imidlertid går ut fra at hensikten med
mediepolitisk styring er å ta vare på og videre-
utvikle public service-institusjonene som fristilte
produksjonsmiljøer med mulighet til kreativitet og
nyskaping, slik vi altså ser enkelte tendenser til,
blir det offentlige eierskapet en garanti for at det
finnes enkelte motstykker til de kommersielle
produksjonsselskapene.

Et alternativ som også drøftes av Brandrud, er å
trekke et skarpere skille mellom de kommersielt
finansierte og de lisensfinansierte selskapene når
det gjelder programproduksjon. Brandrud nevner
det kanadiske public service-selskapet som eksem-
pel på en kanal som spesialiserer seg på å bli nisje-
kanal og ha som oppgave bare å tilby programmer
som markedet ikke tilbyr. Fordelen med en slik
strategi er at den er lett å forsvare overfor de kom-
mersielle aktørene, ettersom det ikke kan stilles
spørsmål ved bruken av lisenspengene. Problemet
med denne strategien er at det vil bety tapt opp-
slutning blant seere og lyttere, og dermed tapt legi-
timitet for lisensfinansieringen. Dette er en strategi
som de lisensfinansierte selskapene i Norden har
avvist, og som til nå heller ikke har hatt oppslut-
ning på politisk hold.

EUs valg av virkemidler og politisk linje er
selvsagt av avgjørende betydning for de nordiske
landene, men det er som nevnt ikke gitt hva som til
enhver tid blir utfallet av konfliktene på det euro-
peiske nivået. Det reviderte TV-direktivet trekker
for eksempel delvis i motsatt retning av prosessene
mot full liberalisering, og slike konflikter kan bli
vanlige framover. Uansett legges mange av ram-
mevilkårene for den nasjonale mediepolitikken i
EU. Samtidig er de nordiske landene relativt godt
rustet til å møte disse utfordringene: landene har
kulturelle og økonomiske fordeler som kan utnyt-
tes i tilpasningen til de internasjonale omgivel-
sene. Blant disse fordelene finner vi den sterke po-
sisjonen til public service-institusjonene både
blant publikum og i det politiske miljøet, og det
faktum at landene har egne språk.
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Selv om språket gjør at fjernsynsproduksjon
blir dyrt, er det faktum at seere foretrekker pro-
gram på egne språk, også en fordel for program-
produsenter som opererer innenfor et gitt språk-
område, og en ressurs som kan utnyttes. Også på
dette området begrenser imidlertid vår kunnskap

seg til kjennskap til publikums valg av program-
mer innenfor et relativt avgrenset univers av til-
gjengelige tilbud. De endringene som kan komme
ved en eksplosjonsartet vekst i antallet tilgjenge-
lige kanaler, er usikre.
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