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Från forskarföreningarna

Referat af SMID’s årsmøde 1997:
Digital mediekultur: Interaktivitet, konver-
gens & netværk

Steven Jones:
Virtuel kultur og det moderne fællesskab

Hovedemnet var Internet som medium med vægt
på en bredere kulturel diskussion af de former for
fællesskab, som on-line-kommunikation giver mu-
lighed for. Det er først inden for de sidste 5 år, at
det er blevet klart, at Internet ikke blot er et
kommunikationssystem, men et egentligt medium,
påpegede han. Med udgangspunkt i en kort gen-
nemgang af Internets historie redegjorde Jones for,
hvilke interesser der har været involveret i forskel-
lige faser af nettets opbygning. Han belyste disse
interessers indbyrdes styrkeforhold med henblik på
at beskrive, hvilke former for fællesskab nettet har
befordret. I den forbindelse pegede han på virknin-
gen af den voksende kommercialisering af Internet
og pegede på, at nettet i stigende omfang blev
amerikaniseret: Stort set alle Web-sider er
engelsksprogede, da det udgør forudsætningen for
at blive registreret på søgemaskinerne, hvilket på
sin side er en forudsætning for, at Web-sider over-
hovedet bliver set.

Desuden blev de særlige kommunikative betin-
gelser, som gælder for Internettet, diskuteret, hvor
den særegne dobbelthed af offentlig og privat
kommunikation blev fremhævet sammen med det
forhold, at identitet er både usikker og omskiftelig
i on-line-kommunikation, fordi man kan udgive sig
for at være hvem som helst i et system, hvor det
ikke er muligt at identificere afsenderne. Jones
hæftede sig især ved nettets begrænsninger med
hensyn til udviklingen af fællesskaber og pegede
bl.a. på, at fællesskab har en geografisk baggrund,
som ikke findes i netkommunikation. Mange af de
virtuelle fællesskaber har baggrund i, at mennes-

ker, der ligner hinanden og har samme interesser,
let kan komme i kontakt med hinanden. Dette har
ikke mindst stor betydning for unge, påpegede Jo-
nes, som imidlertid samtidig hæftede sig ved bag-
siden af nettets mange brugergrupper. Problemet er
dels, at der som regel tale om meget kortvarige
kontakter, som ikke skaber egentlige fællesskaber,
og dels at sociale og kulturelle forskelligheder
ikke kommer til udtryk, når dem, der
kommunikerer med hinanden er så påfaldende ens.
Dette er ikke mindst et problem, fordi det fortsat
primært er den hvide middelklasse, som har ad-
gang til nettet.

Paul Mayer:
Computermedia in a
Reception Analytical Context
I den introducerende del af sit oplæg tog Paul
Mayer udgangspunkt i, at computermedierne ikke i
noget særligt omfang er blevet studeret udfra
receptionsanalytiske metoder. Brugerens aktive
rolle i computerkommunikationen er hos f.eks
Nicholas Negroponte og Sherry Turkle såklart
forudsat, men ikke objekt for egentlige bruger-stu-
dier. Her kommer receptionsanalysen og dens me-
toder ind i billedet, og i den forbindelse fremhæve-
de Paul Mayer sit ønske om at inddrage perspekti-
ver fra bl.a. Janice Radway, Ian Ang og David
Morleys arbejder i.f.m. forståelse af computer-
mediernes brug i den hverdagslige kontekst. Et så-
dant generativt studie vil f.eks. søge at udlede
begrebsmæssige katagorier og meningshelheder i
brugernes omgang med og sprogbrug om compute-
ren. Når receptionsanalysen appliceres på compu-
teren kræver det teoretisk udfoldes af tekstens sta-
tus i computerkommunikationen set i relation til
brugerens aktive rolle. Skiftet i sprogbrug fra ’pub-
likum’/’læser’ til ’bruger’ tematiserer helt direkte
dette problem.
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Paul Mayer pegede på, at der er behov for me-
get forskningsarbejde på dette felt, og han benyt-
tede herefter resten af sit oplæg til at fremlægge
metoder og foreløbige resultater af sin kvantitative
og kvalitative undesøgelse af en gruppe studeren-
des holdninger til og sprogliggørelse/begrebssæt-
ning af computeren som medie, fænomenet World
Wide Web og et konkret chat-program. Den efter-
følgende diskussion prægedes af metodiske
spørgsmål til den konkrete undersøgelse, hvis fore-
løbige reslutater alle hidrørte fra spørgeskema-de-
len i undersøgelsen.

Terje Rasmussen:
Sociologiske tilgange til de nye digitale medier
Terje Rasmussen tog afsæt i det seneste årtis dere-
gulering af telekommunikationen samt dens nye
indhold. Udviklingen har dels skabt en helt ny in-
teresse for telekommunikationen og herunder også
fornyet forskningsinteressen. Samtidig er udvik-
lingen med til at blotlægge mediesociologiens
hidtidige manglende interesse for digitale medier.

Terje Rasmussen skitserede derpå 4 centrale
områder som en forskning i digitale medier kan
rette sin interesse imod:

1. Medieinstitutionerne: Udviklingen fremmer en
udvikling af nye institutioner og skaber konver-
gens mellem forskellige og hidtil adskilte insti-
tutioner. Dette fordrer en mediepolitisk og
forskningsmæssig konvergens. Kan og vil man
mediepolitisk forsøge at regulere? Og hvilke
teorier og modeller vil man være nødsaget til at
sammentænke, når man vil belyse institutio-
nerne?

2. De digitale tekster: Med digitale medier får vi
en helt ny type tekster, der adskiller sig fra
hidtidige tekster ved at indbefatte en langt
højere grad af valg fra læserens/brugerens side
end ved traditionelle tekster. D.v.s. begrebet
interaktivitet bliver centralt.

3. Den sociale interaktion: De digitale medier
åbner for nye fællesskaber ’on-line’: hvorledes
fungerer disse fællesskaber, og hvad bruger den
enkelte dette til? Samtidig vil udviklingen
forstærke interessen for det sociale liv rundt om
computeren.

4. De sociale forandringer: Der er behov for histo-
riske analyser, der kan belyse hvorledes nye
medier både er en del af større sociale forand-

ringer, og samtidig selv bidrager til forandring-
erne.

De to gennemgående og centrale aspekter i ud-
viklingen er udfra en sociologisk interesse hen-
holdsvis digitaliseringen og dereguleringen.For
forskerne rejser der sig endvidere en lang række
definitionsproblemer. Først og fremmest bliver det
svært at definere, hvad der er ’nye’ og hvad der er
’gamle’ medier. Vi er midt i en forandringsproces,
hvor det er svært at finde de systematiske forand-
ringer. Overgangen fra massemedier til ’nye’ me-
dier er ikke præget af kontinuitet. Derfor bliver
også mediebegrebet problematisk. Institutionelt
viser overgangen også at der er uklare grænser,
idet ’gamle’ medier tager ’nye’ medier i brug. det
sker f.eks. når aviser lægger nyheder ud på nettet.
Det medfører bl.a., at dead-line mister sin betyd-
ning, og det ændrer afgørende på de fleste
traditionelle medieinstitutioner.

Alt i alt er udviklingen en proces, der både skal
ses som en sociologisk og en teknologisk forand-
ring, hvis følger indtil videre er uforudsigelige.
Men eftersom distinktionen mellem forskellige
medier bliver umulig at opretholde kan det være
nyttigt at begynde at tale om forskellige medie-
’modes’.

Kulturelt set tegner overgangen en forandring
fra en kultur baseret på kalkulation til en post-
moderne kulturel simulation. Udviklingen udford-
rer de eksisterende sociologiske forståelsesram-
mer. F.eks. viser den historiske udvikling af Inter-
nettet at offentlighedsbegrebet bliver udfordret,
idet den traditionelle medieindustri her ser nye
muligheder. Brugerne af traditionelle medier bli-
ver således forandret til konsumenter.

Terje Rasmussen rundede af med at konkludere,
at den ny medieteknologi vil influere de sociale
systemer. For at belyse mediernes rolle i social
integration og den sociale integration bliver det
fremover nødvendigt at skelne mellem forskellige
former for integration, som er muliggjort af
forskellige medier. I opposition til Habermas’s
skelnen mellem social integration og system
integration foreslog han en ny integrativ typologi,
som kan omfatte de digitale medier:

• Ikke-medieret integration

• Hermeneutisk integration

• Dialogisk integration

• Panoptisk integration
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Jens F. Jensen:
Interaktivitet, interaktiv mediekultur
– interaktiv medieforskning?

Formålet med Jens F. Jensens foredrag var at give
et overblik over de interaktive teknologier, der pt
er under udvikling. Dette blev illustreret vha for-
skellige eksempler på apparatur og interaktivt
indhold.

Udgangspunktet for gennemgangen var, at det
er umuligt at forudsige teknologiens sociale, kultu-
relle og økonomiske gennemslagskraft. Telefonen
og HD-TV er slående eksempler på denne proble-
matik. I forbindelse med udbredelsen af telefonen
udtalte en af de første brugere, en amerikansk
borgmester, at denne teknologi var så nyttig, at
hver amerikansk by med tiden sikkert ville besidde
et eksemplar. Omvendt blev der for blot ti år siden
knyttet store økonomiske forventninger til HD-TV.
Denne analoge teknologi synes imidlertid at være
gået helt i glemmebogen i den digitale tidsalder.

Jens F. Jensen startede med en nyttig indkreds-
ning af begreberne digitalisering, konvergens,
interaktivitet og multimedier. Multimedier er kom-
binationen af flere forskellige udtrykssystemer
(tekst, tal, grafik, audio, video etc.), der er integre-
ret og styret af en digital processor.

Dermed er multimedier karakteriseret ved, at
træk fra de særskilte medier, TV og PC, begynder
at konvergere. Brugerne forlanger således ’tv fea-
tures’ som lyd, billede og video i deres computere.
Og af tv forlanger de ’computer features’ som con-
tent-on-demand og interaktivitet, dvs. muligheden
for selv at levere input til mediet.

Denne produktkonvergens er et væsentligt as-
pekt ved udviklingen af interaktive teknologier,
men langt fra det eneste. Udviklingen drives fre-
mad af fire hovedaktører, med hver deres tradi-
tionelle forankring i værdikæden: computerbran-
chen som en forudsætningsskabende teknologi,
publiceringsbranchen (forlag, aviser, musikindu-
stri etc.) som indholdsproducenter, tv-, film- og
underholdningsbranchen som både forudsætnings-
skabende teknologier, indholdsproducenter og dis-
tributører, og telekommunikationsselskaber (tele-
fon- og kabelselskaber) som distributører.

Spillet mellem disse aktører ytrer sig på tre fel-
ter. Dels i industriel konvergens: i dannelsen af
(multi)mediakonglomerater, der integrerer tjenes-
ter og produkter fra hele værdikæden. Dels i kam-
pen om ’informationsmotorvejene’, dvs. i de for-
skellige aktørers forsøg på at kontrollere de infor-
mationsnetværk, der tillader millioner af brugere
at kommunikere, interagere og modtage tjenester
(f.eks. det traditionelle telefonnetværk eller

Worldwide Internet). Og dels i kampen om den
rette ’platform’ for interaktiv teknologi: altså om
hvilket apparat, TV eller PC, der skal være
udgangspunktet for integrationen af TV- og PC-
træk. Jens F. Jensen præsenterede her en fem-trins
skala af teknologiske bud, der spænder fra TV til
PC, nemlig:

• TV

• WebTV, iTV, TV-PC

• Network Computer (NC), NetPC, WebPC

• PC-TV

• PC

og gennemgik vha eksempler de teknologiske og
markedsmæssige (producenter, økonomiske om-
kostninger, målgrupper) karakteristika ved hhv
WebTV, NC og PC-TV.

Mens de forskellige aktører i diverse industri-
elle alliancer kæmper hårdt om dominans på ’hard
ware’ siden, er ’soft ware’ derimod endnu en min-
dre udviklet side af interaktiv teknologi. Foredra-
get gennemgik derfor afslutningsvist muligheder
for interaktive applikationer og interaktivt indhold
ved at relatere multimedier til forbrugernes behov
i hjemmet og på arbejdet. En række muligheder for
interaktive TV-tjenester blev opregnet: underhold-
ning, uddannelse, information, kommunikation,
games, transaktion, reklamer. Og der blev vist
konkrete eksempler på multimedieapplikationer,
nemlig et elektronisk museum og et interaktivt at-
las.

Frands Mortensen:
Mediekonvergens i mediepolitisk perspektiv.
Dette indlæg fungerede som en optakt til den efter-
følgende paneldebat, hvori deltagere fra medie-
branchen deltog.

Frands Mortensen tog afsæt i en beskrivelse af
de mange nye medieformer, som forbrugerne vil
blive tilbudt i fremtiden. Det store problem for
branchen er, at det er umuligt at forudsige hvilke
ting, forbrugerne faktisk vil have.

Et af de tilbud som vil rumme flest muligheder
bliver digitale tv-apparater. Udfra en social
betragtning bliver det af afgørende betydning hvor-
ledes det digitale tv vil komme til at se ud, og
hvem der står bag udviklingen. Mange er nemlig
stadig bange for pc’en men fortrolige med tv.
Spørgsmålet er om pc’en vil blive udviklet til et
tv-apparat eller tv-apparatet vil blive udviklet, så
det får pc’ens egenskaber. Samtidig er det
væsentligt om det bliver pc-folk eller tv-folk, som
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udvikler digitalt tv. Dels fordi de kræver
forskellige former for aktivitet hos brugeren, dels
fordi de har forskellig erfaring med at udvikle
indhold.

Værdikæden, d.v.s. kæden fra afsender til
modtager bliver mediepolitisk interessant. Den har
altid været der, men med digitaliseringen bliver det
tydeligt, at der er problemer i dens forskellige led.
Spørgsmålet er om der skal reguleres eller ej?

Der vil komme flere trin fra afsender til mod-
tager og der vil komme masser af ’nye’ aktører ind
i kæden. Udviklingen i værdikæden vil give nye
afgifts- og kontrolmuligheder; d.v.s. mediepolitik-
ken vil blive langt mere kompleks.

De centrale led i værdikæden, som repræsente-
rer fremtidige mediepolitiske problemstillinger er:

Transport: Hvem og hvordan skal distributio-
nen varetages? Hvem skal eje distributionskanaler-
ne, forstået som fysiske sendere og frekvenser?

Access: Hvem skal tage sig af betalingen? Hvad
skal der betales; og hvem skal eje dekoderne?

Brug: Hvordan skal ’udpakningen’ hjemme fin-
de sted? Hvilke filtre kan der lægges ind i deko-
derne, og hvilket dekodersystem vil man anvende?

Frands Mortensen rundede af med at opridse
henholdsvis et økonomisk og et socialt perspektiv
for udviklingen: På det økonomiske område vil
storbrug være en fordel, da det større udbud kræver
en enorm markedsføring. I en sådan situation vil
en aktørs besiddelse af flere led give store fordele.
Hvad angår det sociale er der en fare for at infor-
mationskløften vil blive større: de der har viden
kan udnytte systemet; de andre bliver sat af. Der er
to politiske muligheder for at dæmme op for denne
udvikling. Dels uddannelse generelt. Dels udvik-
ling af offentlige redaktører, der som en slags bib-
lioteksfunktion skal guide brugere og sikre tro-
værdighed til informationerne. Endelig vil begre-
bet om originalitet og dermed copyright blive et
problem i det konvergerende samfund, samtidig
med at opfattelsen af subjektet vil blive ændret.

Paneldeltagere:
Torben Thune fra TeleDanmark Kabeltv,
Anders Kronborg fra Danmarks Radio,
Paul Natorp fra JyllandsPosten og
Simon Løvind fra Deadline.

Torben Thune: TeleDanmark har allerede valgt
dekodersystem og forsøger nu at få folk til at købe
dem. Indholdet er afgørende for succes i forhold til
kunderne. TeleDanmark bruger derfor indholdet til
at få solgt de digitale dekodere og dermed få folk
ind på nettet. Man har anset det for nødvendigt at
’kickstarte’ indholdet for at få fat i markedet.

Anders Kronborg: Understregede at Danmarks
Radio ikke har en overordnet strategi, men flere
delstrategier på det digitale område. Især er det
vigtigt at være med i ’udpakningen’. Hvad angår
det attraktive indhold er det svært at finde digitalt
tv-stof og at udtænke særlige koncepter, der f.eks.
udnytter det interaktive fuldt ud. Endelig har Dan-
marks Radio sikret sig adgang til nettet gennem
fælles nordiske aftaler mellem tv-stationerne og
teleselskaberne.

Paul Natorp: Gav en oversigt over JyllandsPos-
tens igangsatte ikke-digitale medieaktiviteter. Der-
næst gik han ind i en nærmere redegørelse for
Internet-avisens målsætning, indhold og læsning.

Det er JyllandsPostens filosofi, at økonomien
skal balancere ved indsatsen på det elektroniske
marked – det holder stik.

JyllandsPosten skal først til at omlægge sin
produktion nu og vil derfor tage højde for den digi-
tale udvikling, som bl.a. påvirker avisen som
helhed og den journalistiske arbejdsmetode. Digi-
taliseringen vil påvirke avisernes annonceind-
tægter. Samtidig vil avisens rolle blive omdefi-
neret fra at være et bladhus til en medievirksom-
hed, der leverer nyheder, som kan distribueres i an-
dre medier. Endelig giver digitaliseringen mulig-
hed for andre bearbejdningsmåder. Dels forsvinder
dead-line, dels vil brug af hypertekst gøre indekse-
ring til en del af det journalistiske arbejde.

Simon Løvind: Som repræsentant for uafhængi-
ge producenter valgte Simon Løvind at præsentere
en af firmaets produktioner ”Black-out”. Ved at
gennemgå tilblivelsen og hensigterne bag beskrev
han problemerne med at få finansieret danske pro-
duktioner. Han lagde derfor op til en kulturpolitisk
løsning, hvor offentlig støtte skal sikre produktion
af dansk indhold. Afslutningsvist efterlyste han
udviklingscentre, hvor man gennem eksperimentel
forskning arbejder med interaktiv dramaturgi,
multimedieæstetik og tidsligheder.

Rolf Brandrud:
Public service selskabernes stilling i den
digitale fremtid

Rolf Brandrud holdt et kort foredrag på baggrund
af rapporten med samme titel, stilet til Nordisk
Ministerråd, 1997. Indledningsvist præciserede
han vha værdikæden, hvad det egentlig er, der
digitaliseres. Mens første og sidste led i vær-
dikæden (talenter og rettigheder samt brugen) for-
bliver analoge, digitaliseres de øvrige led: ind-
holdsproduktionen, indpakningen, distributionen,
modtagerudstyret og brugergrænsefladen. Denne
digitalisering skyldes i øvrigt for 85% ’teknologi-
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tryk’, for 10% de offentlige myndigheders begejs-
tring, men er kun for 5% begrundet i et konkret
markedsbehov. Dette behov er imidlertid udslags-
givende for, om digitaliseringen overhovedet bliver
en succes. Det er således slutbrugerne, der i sidste
ende afgør det videre forløb. De må investere i di-
gitalt modtagerudstyr. Og fordi dette er dyrt, vil
analogt tv endnu i mange år fremover forblive en
konkurrent til digital(t) TV-PC/PC-TV.

Man kan derfor spørge, hvad der giver brugerne
tilstrækkeligt ’digital merværdi’, så de er villige til
at skifte udstyr? Digitaliseringen giver brugerne en
tydeligere lyd samt et bredere og bedre billede, et
mere simpelt navigationssystem ift programudbud-
det, og desuden muligheden for at tilkobles inter-
net via tv-skærmen. Men det mest væsentlige er
dog, at der skabes mulighed for at modtage tv og
internet på samme skærm, på samme tid.

Succes’en beror således ikke på video-on-dem-
and, men afhænger af udvidet broadcasting ser-
vice: det såkaldte TV+, som er karakteriseret ved
fuldkvalitet video fra tv, uddybende websider på
skærmen, samt brugerskabt indhold, der indgår i et
aktivt samspil med udsendelsen.

Public service selskabernes stilling i den digi-
tale fremtid påvirkes af en række kampe i værdi-
kæden. For det første kæmpes der om talenter og
rettigheder, hvor digitale kanaler påvirker prisen
for rettigheder på sport, film og underholdning
(den tyske Kirch-gruppe har således erhvervet tv-
rettighederne for VM-fodbold i 2002 og 2006 for
15,5 mrd. SEK, mens Murdoch har fremsat et til-
svarende bud på OL-rettighederne). For det andet
gælder striden distributionskanalerne, hvor fremti-
den tegner sig til at stå i det fiberoptiske telefon-

nets tegn fremfor i antennernes eller satelliternes.
For det tredje er der en kamp om, hvem der får lov
til at definere kontaktfladen til brugerne. Denne
kamp gælder især rettighederne over den uforan-
derlige startside, som brugeren møder, så snart ap-
paratet tændes. Denne startside kommer til at fun-
gere som en elektronisk programguide, hvor et
menu med illustrationer og reklamer hjælper bru-
geren til at navigere blandt de mange tilbud. En
plads på startsiden bliver således guld værd, og
flere aktører kan tænke sig at blande sig i kampen
om at erobre retten til at sælge plads her: Micro-
soft, IBM, Telenor etc.

Mens den digitale fremtid således præges af
store erhvervsvirksomheders interesser, så Brand-
rud ikke desto mindre også en væsentlig rolle for
public service selskaber i dette samspil mellem TV
og PC. Denne rolle skyldes, at konvergensen åbner
for helt nye public service funktioner, idet også an-
dre public service medier end radio/tv kan gøre sig
gældende: f.eks. biblioteker, uddannelsesinstitutio-
ner og andre vidensarkiver. Brandrud kunne derfor
afslutningsvis opridse en række nye public service
tjenester, som digitaliseringen skaber forudsæt-
ninger for: digital demokrati, troværdige forbru-
geroplysninger, kulturtilbud, livslang læring, hel-
setjenester, information fra frivillige organisatio-
ner etc.
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