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Medier og ny teknologi

MEVIT1310, V07

07.02.07, Audun Beyer

• Men først resten av forrige forelesning, vi skulle i gang med
eierskap...
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Eierskapslovgiving
• Hva sier loven?

• §1. Lovens formål
• Lovens formål er å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud.

• §9. Inngrep mot erverv av eierandel
• Medietilsynet kan gripe inn mot erverv av eierandel i foretak som driver dagspresse, fjernsyn

eller radio dersom erververen alene eller i samarbeid med andre har eller får en betydelig
eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt, og dette er i strid med formålet i lovens
§1.Vedtak om inngrep etter første ledd kan blant annet gå ut på å:

• a)forby ervervet,

• b)påby avhendelse av eierandeler som er ervervet og gi pålegg som er nødvendige for at formålet med
påbudet blir oppnådd, eller

• c)tillate erverv på slike vilkår som er nødvendige for å motvirke at ervervet kan stride mot formålet i lovens
§1.

• Medietilsynet kan vedta midlertidig forbud mot å gjennomføre et erverv eller vedta andre tiltak
dersom det er rimelig grunn til å anta at vilkårene for inngrep er oppfylt og Medietilsynet anser
det som nødvendig for å gjennomføre et eventuelt senere vedtak om inngrep.

http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-053.html

Eierskapslovgiving
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Eierskapslovgiving

Eierskapslovgiving
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De største eierne av aviser

Eierskapslovgiving

• Schibsteds eierinteresser
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Lovens implementering

• Medietilsynet (fram til 2005: Eierskapstilsynet)

– føre tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse, fjernsyn,
radio og elektroniske medier,

– bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om
eierforholdene i norske medier

– treffe vedtak

• Vedtak
– Forby erverv (oppkjøp)

– Pålegge salg av erverva eiendeler

– Sette vilkår

Aktuelle nettsteder

• Departementene: odin.dep.no

• Stortinget: www.stortinget.no

• Norske lover: www.lovdata.no
• Medietilsynet: www.medietilsynet.no

• Post- og teletilsynet: www.npt.no

• eNorge: www.enorge.org

• EU: www.europa.eu.int
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Et par småting ...

• Seminaroppgaver legges ut på sidene for
seminarundervisning - seminarledere koordinerer og
fordeler

• Følg også med i beskjedfeltet for øvrig

• Responsgruppe

Dagens tekst - en plan

• Mediepanikk ved ny teknologi

• Perspektiver på teknologien og det sosiale (Williams)

• Teknologi som drivkraft og premissleverandør for
regulering og politikk

• Teknologi og medieøkonomi - en liten smakebit

• Eksempler underveis
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Et eksempel fra riktig gamle dager ...

“Kinomatograferne trækker dem bort fra hjemmet og
fra sund lek og sport og slapper deres interesse for
pligt og arbeide. ... Barn og unge vænner sig til
ødselhet og fordringsfuldhet, og sparesansen hos
dem ødelægges. Den tiltrækning kinematograferne
øver paa barnene er, siger man, saa sterk, at den
ikke sjelden frister dem til at skaffe sig penger til
billetter paa en uærlig maate”

Ot prp 26 1913

Ikke så gamle dager ...

• “I hvilken grad har vi, Storting og Regjering, i det hele tatt
muligheter for å påvirke eller styre utviklingen og bruken av
ressurser i vårt samfunn? Er vi alle i virkeligheten bundet til å
akseptere fargefjernsynet, med de milliardbeløp som det vil
koste publikum og oss alle, uansett om vi måtte mene at våre
knappe midler heller burde brukes til andre og åpenbart langt
mer påtrengende samfunnsoppgaver”

Hegtun (V) 1967
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Og nå ...

Nye medier/teknologier - nye muligheter

”This [ICT] is an enormously liberating force working against
hierarchies of all kinds. This is the democracy citizens in advanced
nations always dreamed of.” 

(Nguyen and Alexander 1996)

“The capabilities of new technology can be used to strengthen civic
education, guarantee equal access to information, and tie individuals
and institutions into networks that will make real participatory
discussion and debate possible across great distances.”

(Barber 1984)
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Forholdet mellom teknologi og samfunn

• En utbredt måte å tenke på

• To varianter i følge Williams

• En utvidet forståelse av det sosiale aspektet

Forholdet mellom teknologi og samfunn

• En utbredt måte å tenke på

• To varianter i følge Williams

• ”Television was invented as a result of scientific and technical research. Its power as a
medium of news and entertainment was then so great that it altered all preceding
media of news and entertainment.”

• ”Television became available as a result of scientific and technical research, and in its
character and uses both served and exploited the needs of a new kind of large-scale
and complex but atomised society”
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Forholdet mellom teknologi og samfunn

• Teknologisk determinisme

• ”Television was invented as a result of scientific and technical research. Its
power as a medium of news and entertainment was then so great that it
altered all preceding media of news and entertainment.”

• Symptomatisk teknologi

• ”Television became available as a result of scientific and technical research,
and in its character and uses both served and exploited the needs of a new
kind of large-scale and complex but atomised society”

Forholdet mellom teknologi og samfunn

• Mot en forståelse av det sosiale

• The social history of television as a technology

• The social history of the uses of television technology
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Teknologi og regulering

• Teknologi som drivkraft

• Utviklingens utfordringer

• Nye former for regulering

• Mot en teknologinøytral regulering?

Digitalisering og mulige konsekvenser -
synspunkter fra et medieøkonomisk

ståsted
• Digitale nett

– Flere kanaler
– Individualiserte tilbud og tjenester

• Fra allmennTV til egoTV?
– Mangfold?
– Fragmentering?

• Kommersiell kontroll?
– Økt konsentrasjon?
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Det digitale bakkenettet

• Nå er ca 30% av publikum avhengige av det analoge
bakkenettet, 40% på kabel og 30% på satelitt
• Hvem er det nye digitale bakkenettet for?

• NRK vil fortsatt være tilgjengelig på alle plattformer

• Mer usikkert med TV2
• Vil være kryptert akkurat som betalteve i det digitale bakkenettet,

men gratis ut konsesjonsperioden

NTVs organisasjon
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NTV fikk konsesjon våren 2006

Hvorfor?
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Strategier fra kringkasterne

• TV2
• Fra reklamefinansiering til betal-tv

• Bygger opp flere kanaler for å ha en pakke å selge i NTV pluss

• Ønsket å innføre betaling før nåværende konsesjon går ut i 2009

• NRK
• Skal være gratis - i hvert fall basiskanaler

• Kan sport bli en betalingstjeneste?

• Telenor
• Sikrer seg på alle fronter

• Det blir spennende framover...
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Hva med politikken?

Stortinget:

• Sikring av allmennkringkasterne var avgjørende argument for digitalt
bakkenett

• “Flertallet understreker at en forutsetning for etablering av et bakkenett
er at TV2 sikres som gratistilbud...“

Neste uke

• Medieøkonomi

• Hva er medieøkonomi - særtrekk ved mediemarkeder

• Strategier for ekspansjon

• Sentrale trekk ved de ulike markedene
• Avis
• Fjernsyn
• Internett
• Film


