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DANIA. 

Specyfika duńskich mediów początku XXI wieku 

 

 

Rola mediów w ponowoczesnym kształcie współczesnych społeczeństw Zachodu wydaje się 

być kluczową w formowaniu ludzkich postaw, poglądów, zachowań, sposób percepcji                                

i wyjaśniania procesów, zjawisk czy pojedynczych fenomenów. To cecha charakterystyczna 

społeczeństw informacyjnych, w których jednym z głównych dóbr wymiany stała się 

informacja. Odpowiednio przedstawiona, podana czy zaprezentowana może być narzędziem 

konstruowania wiedzy - w jej szerokim rozumieniu, stanowiącej punkt wsparcia dla 

jednostkowych i wspólnotowych decyzji. Zwrócenie uwagi na specyfikę mediów europejskich 

wydaje się zatem być koniecznością, by lepiej zrozumieć nie tyle ich naturę, poznać 

funkcjonowanie czy sposób organizacji, co lepiej zrozumieć nas samych m. in. jako homo 

informaticus. 

 Złożoność problematyki medialnej nie pozwala w obrębie jednego artykułu na 

chociażby częściową analizę głównych nurtów, dyskursów czy podmiotów współtworzących 

ład masowej komunikacji w Danii. Staje się to natomiast możliwe przy założeniu 

naszkicowania ogólnego zarysu przedmiotowej kwestii, co też niniejszy tekst czyni. 

 

Między Europą kontynentalną a Skandynawią 

 

Królestwo Danii (Kongeriket Danmark) jest jedną z trzech monarchii konstytucyjnych, obok 

Królestwa Szwecji i Królestwa Norwegii, współtworzących wspólnotę nordycką określaną 

terminem NORDEN. W skład wspólnoty ufundowanej na więzi kulturowej wchodzą również 

Finlandia oraz  Islandia, będące republikami, a także trzy tzw. terytoria autonomiczne: Wyspy 

Alandzkie, Wyspy Owcze oraz Grenlandia. Dwa ostatnie, należąc do Danii, posiadają własnych 

odpowiednio: królewskiego administratora oraz wysokiego komisarza, reprezentujących 
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królową Małgorzatę II.1 Warto zaznaczyć ten fakt z, co najmniej, dwóch powodów. Po 

pierwsze, w potocznym rozumieniu Dania kojarzona jest zwykle z małym krajem, tymczasem 

terytorialnie po uwzględnieniu obszaru Grenlandii i Wysp Owczych ogląd musi ulec poważnej 

modyfikacji. Po drugie: zakres terytorialny oraz specyfika grup etnicznych zamieszkujących 

Królestwo Danii nie pozostają bez wpływu na specyfikę duńskich mediów, a zwłaszcza 

strukturę ich własności, język komunikacji, podejmowaną problematykę czy rodzaj (tradycyjne 

v. elektroniczne). 

 Wspomniana bliskość kulturowa z pozostałymi krajami nordyckimi jest pochodną 

wielowiekowych związków w pierwszej kolejności ekonomicznych (kontakty handlowe)                         

a później politycznych (władztwo terytorialne), w które wchodziły grupy oraz wspólnoty dające 

konstrukt późniejszych tamtejszych społeczeństw. Wyraźnie deklarowana oraz afiszowana na 

poziomie międzynarodowym wspólnota nordycka populacyjnie nie przekracza 26 milionów, z 

czego niespełna sześć milionów osób zamieszkuje terytorium Królestwa Danii.2 Stosunkowo 

niewielka liczebność narodów obszaru NORDEN wymusza na nich konsolidację oraz daleko 

zaawansowaną kooperację w wielu dziedzinach życia, by sprostać wyzwaniom współczesnego 

świata opartego na wysokiej konkurencyjności i zintensyfikowanej rywalizacji. Odpowiedzią 

na to jest strategia budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnego szybko reagować 

na obecne –  i co szczególnie – ważne przyszłe potrzeby gospodarki, nauki, kultury i polityki. 

Wiedza ta połączona z odpowiednimi kompetencjami do jej operacjonalizacji, zarówno na 

poziomie jednostkowym oraz wspólnotowym, winna być szeroko dostępna, nie zaś limitowana 

do określonych, w sensie uprzywilejowanych, grup np. posiadających odpowiednio wysokie 

zaplecze finansowe. Egalitarne podejście, widoczne nie tylko w tej kwestii, wynika z przyjętej 

w państwach nordyckich koncepcji państwa dobrobytu, realizowanej tamże – choć                                       

w niejednakowym tempie i w kilku odmianach – od drugiej połowy ubiegłego stulecia. 

 Szeroko rozumianemu postępowi społeczno-kulturowo-gospodarczemu sprzyja transfer 

informacji, zwłaszcza tej o wysokiej wartości użytecznej. Media jako środki społecznej 

komunikacji pełnią zatem ważną funkcję współkształtując przestrzeń dla prawidłowego 

                                                           
1 Stan na wrzesień 2016 roku. 
2 Dane statystyczne dostępne na stronie www.norden.org (dostęp: 28.08.2016); w kwestii wspólnoty nordyckiej, 

określanej zbiorczym terminem NORDEN, zawierającym elementy polityczne, gospodarcze i kulturowe,  szerzej 

w: Monika Banaś, O pewnym pannordyckim projekcie oraz roku 2014 [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy 

kultury politycznej. Studia i szkice, red. M. Banaś, Kraków 2013, ss. 79-91 oraz Monika Banaś, Nordycka 

koncepcja spójności regionalnej. „Nordkalotten” jako przykład społecznie i gospodarczo zintegrowanego regionu 

fińsko-szwedzko-norweskiego, ss. 177 – 196, [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna regionów unii europejskiej, 

tom I, Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy, red. B. Jóźwik, P. Zalewa, 

Lublin 2010.  

http://www.norden.org/
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rozwoju jednostki i wspólnoty. Nie w każdym jednak przypadku można o tak pojmowanej 

misyjności mediów mówić. 

 

Początki duńskiej prasy, radia i telewizji  

 

W Danii pierwsza gazeta ukazała się w roku 1634 i była publikowana w języku niemieckim. 

Wychodziła naprzeciw potrzebom mniejszości niemieckiej, której silne wpływy gospodarcze i 

kulturalne oddziaływały na Skandynawię. Pierwsza duńskojęzyczna gazeta Ny Affvjser (Nowa 

Gazeta) zaczęła ukazywać się od roku 1657 z inicjatywy drukarza  Pedera Morsinga, po śmierci 

którego została w niedługim czasie przejęta przez Henrika Gøde i przemianowana 

na  Europäische wochentliche Zeitung (Tygodniowa Gazeta Europejska), zatracając swój 

duński charakter.3 Kolejną próbą wydawniczą w języku duńskim był Den Danske Mercurius 

(Duński Merkuriusz) wychodzący w latach 1666 – 1691 z inicjatywy Andersa Bordinga. Gazeta 

ukazywała się raz w miesiącu, informując o wydarzeniach z kraju i z zagranicy -  co ciekawe - 

była pisana wierszem.4 Kolejnym ważnym tytułem w historii duńskiej prasy jest ukazujący się 

po dziś dzień a założony w 1749 roku Den Berlingske Tiderne (pierwotnie pod nazwą 

Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender), o którym będzie jeszcze wspomniane w dalszej części 

tekstu. 

 Tematyka podejmowana przez pierwsze gazety koncentrowała się zwykle na sprawach 

zagranicy oraz krajowych osobliwościach, które miały na celu przyciągnąć uwagę czytelników, 

a jednocześnie stanowić neutralną materię dla funkcjonującej cenzury (stąd nierzadko narracje 

prasowe koncentrowały się wokół sensacyjnych wydarzeń). Przyjęcie konstytucji w 1849 roku 

przyniosło liberalizację przepisów, gwarantując wolność słowa i wypowiedzi. W następnych 

dekadach ta istotna zmiana miała fundamentalne znaczenie dla formowania podwalin 

nowoczesnych społeczeństw, zwłaszcza w procesie transformacji gospodarki z agrarnej w 

przemysłową. Rolę ówczesnej prasy trudno byłoby przecenić uwzględniwszy jej duże 

zaangażowanie społeczno-polityczne. Miało ono swoją emanację w tak zwanym „systemie 

czterech gazet”, który pozwalał czterem głównym partiom na emisję własnego de facto organu 

opiniotwórczego. Zarówno prawica (Det Konservative Folkeparti), socjaldemokraci 

(Socialdemokratiet) oraz lewica (Det Radikale Venstre oraz Venstre) oddziaływały w ten 

sposób na postawy czytelników, starając się ze wszech sił pozyskać wśród nich swoich 

wyborców. Porozumienie z września 1901 roku, zawarte między pracodawcami i 

                                                           
3 http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/kko/n/kko_n-5.html (dostęp: 11.09.2016) 
4 J. Søllinge,  N. Thomsen, De danske aviser, bind 1, Odense Universitetsforlag, 1988,  s. 77-79. 

http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/kko/n/kko_n-5.html
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pracobiorcami w kwestii trybu oraz sposobu rozwiązywania sporów przyczyniło się do 

zredukowania roli prasy jako pośrednika i negocjatora. Obok tej znaczącej zmiany, wystąpiły 

kolejne, związane tym razem z technologią dostarczania informacji – m.in. poprzez innowacje 

takie jak: telefon, telegraf, elektryczna maszyna do pisania czy nowy format składu tekstu. 

Nowe technologie nie tylko usprawniły produkcję lecz zwiększyły jej koszty. Wydawcy szukali 

sposobów maksymalizacji wpływów ze sprzedaży nie tylko samej informacji lecz także miejsca 

na reklamę. O konkurencyjności poszczególnych tytułów zaczęły decydować czynniki takie jak 

m.in. rzetelność i profesjonalizm zespołu (dziennikarzy, reporterów, wydawców, drukarni, 

dystrybutorów etc.), użyteczność informacji/wiadomości oraz szybkość ich dostarczania. Nie 

wszystkie redakcje były w stanie tym wyzwaniom sprostać, stąd w latach 1925 – 1938 oraz 

1958 – 1971 obserwujemy spadek liczby gazet obecnych na duńskim rynku prasowym.5  

Następnym wyzwaniem z jakim przyszło się zmierzyć wydawcom prasy było 

pojawienie się radia. Druga połowa lat 20. XX wieku przyniosła kolejną innowację, która 

przyczyniła się do reorganizacji medialnej przestrzeni. Podobne zjawisko miało miejsce 30 lat 

później, kiedy do gry o pozyskanie odbiorców wkroczyła telewizja. Jednakowoż, sześć dekad 

ubiegłego wieku należało do prasy, która dzięki państwowemu radiowemu monopolowi, 

niesprzyjającemu rozwojowi wewnątrzgałęziowej konkurencyjności (do 1964 roku), pozwoliła 

prasie na względnie spokojne funkcjonowanie. Względnie, bowiem nadal musiała ona liczyć 

się z rosnącymi kosztami produkcji, unowocześnianiem sprzętu, poszerzaniem tematyki dla 

coraz bardziej wymagająco czytelnika, oczekującego prócz informacji także rozrywki 

wykraczającej poza uproszczone schematy.  

Powojenny rozwój gospodarki, zauważalny na przełomie lat 50. i 60. XX wieku 

spowodował modyfikację stylów konsumpcyjnych w społeczeństwie. Coraz więcej 

różnorodnych produktów, jakościowo coraz lepszych, ukształtowało duńskiego konsumenta 

świadomego swoich potrzeb i oczekiwań. Nastąpił zwrot wektora odziaływań: o ile na 

przełomie XIX i XX wieku to prasa dominowała nad czytelnikiem formując jego gusta                                 

i wrażliwość, o tyle  sześć dekad później to odbiorca dyktował co, i w jakiej formie, pragnął 

otrzymywać.   

 Obserwując współczesny krajobraz tradycyjnych mediów w Danii, trudno nie dostrzec 

wzajemnych, zwrotnych zależności odbiorca – nadawca, w których oba podmioty pozostają                      

w układzie komunikacji wymuszającym z jednej strony pilne wsłuchiwanie się w oczekiwania 

czytelnika, słuchacza, widza, z drugiej zaś krytycznego namysłu nad jakością i użytecznością 

                                                           
5 http://www.pressreference.com/Co-Fa/Denmark.html (dostęp: 29.08.2016). 

http://www.pressreference.com/Co-Fa/Denmark.html
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otrzymywanego przekazu. Refleksja nad tym co oglądam, czego słucham, co czytam nie 

przychodzi samoczynnie. Jest konsekwencją procesu wynikającego ze świadomego wyboru – 

wyboru, który jest możliwy dzięki pluralizacji mediów. Przyjrzyjmy się jej zatem w jej duńskim 

wydaniu/wersji/kształcie.  

 

Regulacje prawne rynku medialnego  

 

Konstytucja z 1849 roku, obowiązująca do dziś (2016 r.)  nie określa w sposób 

bezpośredni regulacji dotyczących mediów, zarysowując wyłącznie ramy funkcjonalne dla ich 

działalności. Artykuł 77 ustawy zasadniczej wyraźnie stanowi o gwarantowanej wolności 

wypowiedzi zaś jego doprecyzowaniem zajmują się odpowiednie sądy poprzez ustanawianie 

precedensów oraz interpretując konkretne przypadki. Rzeczona wolność słowa ma jednak 

swoje ograniczenia, rugujące z dyskursu publicznego (i penalizujące) wypowiedzi o 

znamionach rasistowskich, oszczerczych czy bluźnierczych.6  Bezpośrednie źródło prawa 

stanowią natomiast ustawy przyjęte przez parlament i sygnowane przez króla.7 Wszystkie tego 

rodzaju akty prawne muszą zostać opublikowane w specjalnym organie Lovtiderne, 

ukazującym się od 1871 roku, zaś w wersji elektronicznej od 2008.8 W procesie interpretacji 

ustaw nierzadko czyni się odwołania do tzw. prac przygotowawczych (fra. travaux 

preparatoires), zapisów odzwierciedlających kolejne wersje kolektywnie opracowanych 

dokumentów. Ten sposób procedowania pozwala właściwie odczytać intencje autorów, w tym 

przypadku ustawodawcy.  

Funkcjonowanie duńskiego radia i telewizji reguluje znowelizowana w 2003 roku 

ustawa,  Prawo o działalności radiowej i telewizyjnej (duń. Lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed).9 Dodatkowo, działalność mediów, w tym prasy, precyzuje specjalny akt 

z 1992 roku dotyczący społecznej odpowiedzialności mediów, Medieansvarsloven (ang. Media 

Liability Act).10 Zgodnie z jej brzmieniem organem monitorującym krajowy ład medialny jest 

                                                           
6 Freedom House, Denmark, raport Freedom of the Press 2015, https://freedomhouse.org/report/freedom-

press/2015/denmark (dostęp: 13.09.2016). 
7 Søren Sandfeld Jakobsen, Sten Schaumburg-Müller, Media Law in Denmark, 2011, s. 28. 
8 https://www.lovtidende.dk/ (dostęp: 13.09.2016); P. Germer, Statsforfatningsret, 3. udgave. Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 2001  
9 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed - Lov nr. 1052 af 17/12 2002; Søren Sandfeld Jakobsen, New Radio and 

Television Broadcasting Act, IRIS 2003-2:7/10, http://merlin.obs.coe.int/iris/2003/2/article10.en.html (dostęp: 

14.09.2016). 
10 Martin Dahl Pedersen, Linnea Clara Klingberg Jensen, 

http://www.medialawinternational.com/Denmark%20Article.pdf , s. 63. Pełny tekst ustawy dostępny w j. 

angielskim na stronie: http://www.pressenaevnet.dk/Information-in-English/The-Media-Liability-Act.aspx, zaś 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/denmark
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/denmark
https://www.lovtidende.dk/
http://merlin.obs.coe.int/iris/2003/2/article10.en.html
http://www.medialawinternational.com/Denmark%20Article.pdf
http://www.pressenaevnet.dk/Information-in-English/The-Media-Liability-Act.aspx
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Rada Mediów (duń. Pressenævnet) afiliowana przy Ministerstwie Sprawiedliwości, złożona z 

ośmiu członków, powoływanych przez ministra na czteroletnią kadencję. Jej zadanie polega 

m.in. na rozpatrywaniu skarg i zażaleń dotyczących funkcjonowania mediów, a także orzekanie 

o naruszeniu przyjętych standardów etycznych regulujących życie wspólnotowe. 

W akcie odnajdujemy również zapisy wskazujące osoby ponoszące bezpośrednią 

odpowiedzialność za naruszenie prawa przez dane medium. Mogą to być w zależności od 

ciężaru gatunkowego sprawy – autor, redaktor naczelny lub wydawca. Dokument odnosi się 

także do etyki zawodowej dziennikarzy, którzy zobowiązani są do zachowania najwyższych 

standardów przy wykonywaniu pracy: wiarygodności, rzetelności, obiektywności, 

bezstronności, braku uprzedzeń, etc. Etyczna odpowiedzialność mediów wobec społeczeństwa 

dotyczy także kwestii reklam, których zamieszczanie nie może być sprzeczne z powszechnie 

obowiązującymi wartościami. Należy w tym miejscu podkreślić, że wymogi stawiane duńskim 

mediom i osobom w nich zatrudnionym są wysokie. Dotyczy to zarówno kwestii 

merytorycznych, jak i warsztatowych.  

Godnym podkreślenia jest także fakt, że dziennikarze mogą liczyć na protekcję ze strony 

państwa, jeśli podczas wykonywania zawodu ich zdrowie lub życie zostało wystawione na 

niebezpieczeństwo. Przykładem niechaj będzie casus z 1997 roku dotyczący skazania na karę 

pozbawienia wolności kilku członków rywalizujących z sobą gangów (Hell’s Angels i 

Banditos) za zastraszanie dziennikarzy relacjonujących przebieg procesu sądowego w sprawie 

o morderstwo, w którym głównymi oskarżonymi byli inni członkowie wspomnianych gangów. 

Fotoreporterzy, Per Rasmussun oraz Flemming Keith Karlsen, stali się poprzez wykonywanie 

swojego zawodu, adresatami gróźb karalnych, włącznie z groźbą pozbawienia życia. Skazujący 

wyrok sądu wobec przestępców kierujących groźby został odczytany jako wyraźny znak, że 

państwo nie będzie tolerować żadnych, nawet najmniejszych aktów godzących w rzetelność 

dziennikarską i samych dziennikarzy.11  

Wolność wypowiedzi oraz artystycznej ekspresji, stanowiąca charakterystyczny rys 

wspólnot demokratycznych, nie jest jednakowoż wartością zrozumiałą dla wszystkich 

współczesnych mieszkańców Danii, czy w szerszym kontekście, Skandynawii. Coraz bardziej 

zróżnicowane pod względem rasowym, etnicznym, narodowym i religijnym społeczeństwo jest 

świadkiem ostro manifestowanych sprzeciwów wobec przyzwolenia na minimalizowanie 

obszarów tzw. kulturowego tabu. Przykład tegoż stanowią wielokrotnie podejmowane przez 

                                                           
wersja oryginalna w j. duńskim: http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Medieansvarsloven.aspx 

(14.09.2016). 
11 World Press Freedom Review, 1997. 

http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Medieansvarsloven.aspx
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islamskich fanatyków, próby pozbawienia życia Larsa Vilksa, autora serii rysunków 

umieszczonych w Jyllands Posten (2005 r.), przedstawiających Mahometa z głową psa. Jedna 

z takich prób, przeprowadzona w lutym 2015 roku podczas debaty w kopenhaskim centrum 

kultury Krudttonden na temat granic ekspresji artystycznej, skutkowała jedną ofiarą śmiertelną 

oraz poważnym zranieniem trzech innych osób. Artyście co prawda udało się ocalić życie, lecz 

widmo kolejnych zamachów wciąż pozostaje aktualne. Co więcej, dyskutowana wolność słowa 

ma swoje koszty – w pewnych przypadkach jak widać – najwyższe, czyli ludzkie życie.12 

 

Finansowanie mediów publicznych 

 

Spośród całości duńskich mediów istotną rolę odgrywają te publiczne. Jednakowoż by ową 

istotną rolę odgrywać konieczne jest odpowiednie finansowanie. W historii duńskich mediów 

przyjmowało ono różnorodne formy. Duńska prasa od samego początku istnienia starała się 

funkcjonować w oparciu o własne źródła finasowania. Z biegiem lat, wobec trudności jakie 

napotykała, rosnącej konkurencyjności, czasowych turbulencji (np. podczas obu wojen 

światowych, czy przy wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych), wykształcił się na 

rynku prasy specyficzny modus operandi polegający na sięganiu po środki państwowe, ale nie 

bezpośrednio lecz poprzez korzystanie z różnego rodzaju subsydiów przyjmujących formę np. 

ulg podatkowych, preferencyjnych, obniżonych cen za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 

przyjmowania płatnych ogłoszeń rządowych czy odpłatnego zamieszczania wyników 

narodowej loterii.  

 W przypadku radia i telewizji, określanych skrótem DR (pierwotnie Statsradiofonien, a 

później Danmarks Radio), duńskie media publiczne finansowane są poprzez abonament. 

Wysokość opłaty abonamentowej ustalana jest na drodze tzw. porozumień medialnych (duń. 

medieaftalen) wypracowywanych z udziałem członków rządu i parlamentu.13 Ustalaną co trzy 

lata opłatę abonamentową zobowiązane jest uiszczać każde gospodarstwo domowe posiadające 

odbiornik radiowy lub telewizyjny, sprzęt komputerowy pozwalający na odbiór programów 

internetowych, a także telefon komórkowy, jeśli umożliwia odbieranie takich programów. 

Wysokość duńskiego abonamentu w skali międzynarodowej lokuje go na drugim miejscu (327 

euro rocznie), tuż po norweskim (365 euro rocznie) – najwyższym. Kolejne miejsca zajmują 

                                                           
12 Lars Vilks, The Swedish artist never far from danger, „The Telegraph”, 15th Feb. 2015. 
13 www.kum.dk Danish media political agreement 2012 – 2014; też: DRs Årsrapport 2014, s.18. 

http://www.kum.dk/
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odpowiednio: Austria (282 euro), Szwajcaria (244 euro) i jako piąta Szwecja (238 euro).14 W 

roku 2014 wpływy z abonamentu wyniosły 3.863 mln koron duńskich i były wyższe niż w 

latach poprzednich (2010-2013), pozwalając zamknąć rok finansowy DR z nadwyżką 88 mln 

koron.15 Jeśli wpływy z abonamentu przekroczą aktualne zapotrzebowanie finansowe mediów 

publicznych, tzw. nadpłata przekazywana jest do Ministerstwa Kultury.16 Pozostała kwota 

podlega rozdysponowaniu między DR oraz podległe mu stacje regionalne. W przypadku 

programu telewizyjnego TV2 jego ogólnokrajowa edycja jest współfinansowana przez 

sprzedaż części czasu antenowego (reklama), natomiast produkcja programów regionalnych 

TV2 opłacana jest z wpływów abonamentowych, które – co warte zaznaczenia – od 2011 roku 

trafiają w wysokości 2% także do prywatnej, ogólnokrajowej stacji Radio24syv.17 Jest to o tyle 

ciekawy casus, że łączy publiczny interes z interesem prywatnym, świadczący o tym, że udaje 

się wypracować taki model współpracy, w którym misję narodowego nadawcy przekazuje się 

do realizacji prywatnemu podmiotowi. Towarzyszą temu z oczywistych względów ściśle 

określone regulacje oraz ustalenia prawne. 

Kolejnym źródłem finasowania mediów publicznych jest specjalny fundusz do którego mogą 

aplikować podmioty komercyjne chcące partycypować w kosztach produkcji filmu 

dokumentalnego lub spektaklu radiowego bądź telewizyjnego. Odbiorcy zaś, słuchacze i 

widzowie, mogą dodatkowo wspierać publiczną produkcję medialną  poprzez wykupienie 

subskrypcji wybranych programów, co stało się możliwe od 2012 roku.  

Budżet DR przeznaczony na produkcję własną podzielony jest w następujących 

proporcjach:  

- produkcja telewizyjna 63%,  

- produkcja radiowa 22%,  

- orkiestra radia i telewizji 8% oraz  

- nowe media 7%.18 

 Dane statystyczne przytoczone w rocznym raporcie działalności DR za rok 2014 

wskazują na bardzo wysoką oglądalność/słuchalność mediów publicznych wśród mieszkańców 

Danii. Blisko 96% społeczeństwa deklaruje regularne z nich korzystanie.19 Jest to skutkiem nie 

tylko konsekwentnie realizowanej strategii umacniania publicznego radia i telewizji poprzez 

                                                           
14 Dane za rok 2014, za: BBC, Tim Masters, How is TV funded around the world?, 31.03.2014, 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26546570 (dostęp: 20.09.2016). 
15 DRs Årsrapport 2014, s.9 
16 A Nordic Public Service Media Map, red. E Harrie,  Göteborg 2013, s.13. 
17 Ohlsson J., The Nordic Media Market 2015, Göteborg 2015, s.21. 
18 DRs Årsrapport 2014, s.14. 
19 Ibidem, s.15. 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26546570
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dbałość o wysoką jakość przekazu, nowoczesność, rzetelność i wiarygodność, ale także poprzez 

wysoką skuteczność egzekwowania wpłat abonamentowych bez których trudno byłoby mówić 

o silnym,  służącym społeczeństwu, publicznym podmiocie, wolnym od często nachalnych 

komunikatów reklamowych.  

Należy zaznaczyć, że umieszczanie reklam w mediach o których tu mowa nie jest 

dozwolone, podobnie zresztą jak w większości pozostałych krajów nordyckich. Wyjątek 

stanowi Islandia, gdzie zakaz umieszczania płatnych komunikatów komercyjnych dotyczy 

jedynie programów informacyjnych (wiadomości) oraz stron internetowych mediów 

publicznych.20  

 Rozpatrując kwestie finansowania mediów, należy zwrócić uwagę na procesy 

deregulacyjne, jakie zaczęły mieć miejsce od końca lat 80. ubiegłego wieku w gospodarkach 

krajów nordyckich. Nie ominęły one także rynku medialnego. Pierwszą komercyjną, prywatną 

stacją telewizyjną była TV3, założona przez szwedzkiego przedsiębiorcę, Jana Stenbacka. 

Nadawana z Londynu wg prawa brytyjskiego, zagościła niemal w tym samym czasie w 

Szwecji, Danii oraz Norwegii. Towarzyszyło jej duże zainteresowanie ze strony widzów, 

bowiem na tle rodzimych stacji reprezentowała inny, nowatorski, bardziej dynamiczny i 

barwny sposób przekazu.  

Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (cyfrowych) wpłynęło na 

efektywniejsze zagospodarowani przestrzeni medialnej, co pozwoliło pomieścić  w tzw. eterze 

większą liczbę nadawców, także prywatnych coraz śmielej domagających się obecności. W 

konsekwencji tego dziewiąta dekada XX wieku była świadkiem poważnej zmiany struktury 

źródeł finansowania rynku medialnego, w którym obok publiczno-państwowych, zaczęły 

występować prywatne oraz hybrydowe – łączące środki publiczne z prywatnymi. 

 Podobne tendencje demonopolizacyjne pojawiły się w przypadku duńskiego radia, z tą  

jednak różnicą, że tempo zmian było wolniejsze. Przyczyna tkwiła, i nadal tkwi, w wciąż 

analogowym nadawaniu. Nadal większość stacji radiowych opiera emisję na analogowej 

technologii FM, choć udział technologii cyfrowej transmisji (DAB – Digital Audio 

Broadcasting) sukcesywnie rośnie.21  

W roku 2015 rozdysponowanych było w Danii sześć częstotliwości FM, z czego trzy 

dla nadawcy publicznego (FM1, FM2, FM3), jedna dla nadawcy hybrydowego (Radio24syf, 

FM4) oraz jedna dla nadawcy prywatnego (Radio Nova, FM5). W przypadku lokalnych stacji 

                                                           
20 A Nordic Public Service Media Map, op. cit., s.13. 
21 https://web.archive.org/web/20130919085309/http://www.worlddab.org/country-information/denmark 

(dostęp: 18.10.2016). 

https://web.archive.org/web/20130919085309/http:/www.worlddab.org/country-information/denmark
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zdecydowana większość spośród ogółu 327, czerpie ze środków publicznych. Są jednak i takie 

(140), które swoją działalność dofinansowują komercyjną sprzedażą części czasu 

antenowego.22 

 Finansowanie duńskiej  prasy, podobnie jak w pozostałych krajach nordyckich, od lat 

70. XX wieku opierało się na państwowych subsydiach warunkowanych wielkością nakładu. 

Temu rozwiązaniu sprzyjały układy polityczne, w których partie zabiegały o wypracowanie 

odpowiednich regulacji wspierających tytuły prasowe. Interes partyjny nakazywał bowiem 

dbałość o dobre relacje z mediami, zwłaszcza drukowanymi, zwłaszcza dziennikami. 

Analizując nordycki rynek prasy, okazuje się, że prasa duńska jest najsłabiej dotowana ze 

źródeł publicznych. To skutek wypracowanej strategii w myśl której na rynku utrzymują się 

podmioty silne, zdolne dopasować swoją ofertę programową do oczekiwań (płacących 

abonament) odbiorów, a poprzez wysoką sprzedaż pozyskujących wysokie wpływy z reklam. 

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad, polityka finansowania duńskiej prasy podlegała 

kilkukrotnym modyfikacjom. Brak bezpośrednich dotacji ze strony państwa zrekompensowano 

tzw. upustem dystrybucyjnym (distributionsstøtte) udzielonym wydawcom. Polegało to na 

zwolnieniu podmiotów od ponoszenia pełnej opłaty za dystrybucję tytułów, co było 

skorelowane z deregulacją (częściową prywatyzacją) duńskiego rynku poczty. W związku z 

tym, od roku 2006 wprowadzono nowe rozwiązanie w finasowaniu prasy, tym razem tzw. 

bezpośrednie subsydia dystrybucyjne (dagbladspulje) przeznaczone także, co zrozumiałe, dla 

tytułów wydawanych w celach tzw. non-for-profit, a także dla gazet ukazujących się od dwóch 

do czterech razy w miesiącu i korzystających z komercyjnego finasowania (ugeavispuljen). 

 W 2013 roku rząd wraz z opozycją wypracował nowe rozwiązanie, znoszące poprzednie 

formy wsparcia finansowego. Zostały zastąpione jedną, ujednoliconą wspierającą produkcję 

zarówno prasy drukowanej, jak i elektronicznej. Wsparcie produkcji medialnej (mediestøtte) w 

2014 roku wyniosło 370 mln duńskich koron i zostało rozdzielone między 61 uprawnionych 

beneficjentów. Co ważne podkreślenia, przyjęty sposób dotacji pozwala utrzymać zerową 

stawkę podatku VAT od artykułów prasowych.23 W zamian za to, wydawcy są zobowiązani do 

uiszczania specjalnych opłat nałożonych na wszystkie podmioty korzystające z tego 

udogodnienia. Celem jednak jest dobro finalnego odbiorcy, dla którego cena gazety lub 

czasopisma nie pozostaje bez znaczenia, zwłaszcza jeśli wydawcy zależy na zabezpieczeniu 

szerokiego kręgu odbiorców. 

                                                           
22 J. Ohlsson, The Nordic Media Market 2015, s. 22-25. 
23 W krajach nordyckich stawki VAT na artykuły prasowe są różne: Dania – 0%, Norwegia – 0%, Szwecja – 6%, 

Islandia – 7%, Finlandia –10%  (dane z 2014 r.).  
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Struktura własności mediów (prasa, radio, telewizja) 

 

Wśród wydawców prasy ogólnokrajowej silnie rywalizują z sobą dwie korporacje 

medialne: JP/PH oraz Berlingske Media. Ta pierwsza, powstała w 2003 roku,  na skutek 

połączenia Jyllands-Posten oraz Politiken Hus. Scalenie zasobów kapitałowych oraz ludzkich 

spowodowało wzmocnienie obu partnerów i pozyskanie większego grona odbiorców.  Mogący 

się pochwalić blisko 50-cio procentowym pokryciem rynku koncern wydaje trzy tytuły: 

popołudniowy tabloid Extra Bladet oraz dzienniki Jyllands-Posten i Politiken. Właścicielem są 

dwie fundacje Politiken Fond oraz Jyllands-Posten Fond. 

Druga z wymienionych korporacji prasowych, Berlingske Media, często zmieniała właściciela 

od 2000 roku, kiedy to została zakupiona przez norweski koncern Orkla. Po sześciu latach 

odsprzedano ją brytyjskiej grupie Mecom, by w 2014 ponownie znalazła się w nowych rękach, 

tym razem belgijskich. Nabywcą został koncern Persgroep należący do rodziny van Thillo.  

Wśród tytułów specjalistycznych nie-duńskich właścicieli znajduje się gazeta ekonomiczna 

Dagladet Børsen. Założona w 1896 roku jest od końca lat 60. XX wieku własnością szwedzkiej 

grupy Bonnier.  

 Jeśli idzie o gazety regionalne oraz ich wydawców, także tutaj zauważalne są procesy 

scalania (kumulowania) kapitału. W 2015 roku nastąpiła fuzja trzech regionalnych grup 

prasowych: Fynske Medier, Syddanske Medier oraz Jyske Medier. Rok później do nowego 

scalonego podmiotu dołączyła czwarta – Mydtjyske Medier. W konsekwencji, od lutego 2016 

roku, na poziomie regionalnym funkcjonuje duński koncern Jynsk Fynske Medier – wydawca 

13 dzienników regionalnych, 64 tygodników oraz właściciel pięciu regionalnych radiostacji.24 

Jest drugim co do wielkości domem medialnym w Danii, formującym opinie i gusta 1.5 mln 

czytelników oraz 700.000 słuchaczy.25 

 Obcy kapitał, jak zauważyć można, jest obecny na duńskim rynku prasy, choć nie w 

sposób pozwalający określić tę obecność jako dominującą. Prasa ogólnokrajowa, a w 

szczególności regionalna, pozostaje w rękach duńskich. Świadczą o tym następujące liczby:  

 

Tabela nr 1. Własność mediów prasowych 

Właściciel mediów  

prasowych 

Duński nordycki poza-nordycki 

Liczba 70 7 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Danish Audit Bureau of Circulations, 2013. 

                                                           
24 http://www.jfmedier.dk/da/om-os/introduktion/ (dostęp: 10.10. 2016). 
25 Ibidem. 

http://www.jfmedier.dk/da/om-os/introduktion/
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Analizując rynek radiowy zauważalna jest podobna tendencja, a mianowicie zachowanie 

dominującej roli rodzimych nadawców. W Danii, podobnie jak w pozostałych krajach 

nordyckich stacje radiowe należące do publicznych nadawców przyciągają zdecydowaną 

większość słuchaczy. W opisywanym tu przypadku blisko 75%. Co ciekawe, mimo konkurencji 

ze strony mediów prywatnych (często nadawanych z wykorzystaniem Internetu i w technologii 

DAB) w latach 2006 – 2016 słuchalność publicznego radia wzrosła.26 Można to tłumaczyć 

kilkoma czynnikami:  

- umiejętnością nadawców rozpoznawania oczekiwań odbiorców, a przez to konstruowania 

odpowiednio przygotowanych, atrakcyjnych programów,  

- interesującą formą przekazu, pobudzającą kreatywne zasoby słuchaczy, inspirującą, 

zapraszającą do krytycznego myślenia, a w konsekwencji działania, 

- wysokim stopniem zaufania do publicznego nadawcy. 

 Korzystna sytuacja radia publicznego nie jest jednak skutkiem monopolizacji rynku. 

Wręcz przeciwnie, wspominanie wcześniej w artykule deregulacje, przyjęte w latach 80. XX 

wieku, dotyczyły także tego, co dzieje się w eterze. Podmioty prywatne emitujące programy 

radiowe, co prawda nie należąc do większości, zyskują jednak systematycznie słuchaczy, 

zwłaszcza młodych, chętnie korzystających z nowych technologii.  

Przykładem stacji hybrydowej, łączącej interes publiczny z prywatnym jest Radio24syv, 

od 2011 roku kontrolowane przez duńskie konsorcjum medialne Berlingske Medie oraz People 

Group.27 Największym prywatnym właścicielem pozostaje SBS Discovery, posiadające takie 

stacje jak: Radio Nova, 100 FM, Radio Soft czy The Voice. Dzięki nim dysponuje 

dziewięcioprocentowym udziałem w radiowym rynku Danii. Wspomniane Berlingske Medie, 

dzięki stacji Pop FM, adresowanej głównie do osób młodych, zapewnia sobie 4% udziału w 

rynku.28  

Należy zaznaczyć, że wymienione konsorcja radiowe należą do dwóch najsilniej 

oddziałujących na otoczenie, zarówno jeśli idzie o konkurencję, jak i odbiorców.  

 Prywatne stacje, choć w wyjątkowych przypadkach mogą korzystać z dotacji 

państwowych, to jednak w przeważającej części czerpią zyski z odpłatnie umieszczanych 

komunikatów reklamowych. I tak, w roku 2007 wpływy z nich wyniosły 38 mln euro, zaś w 

2012 nieco mniej, bo 37 mln euro, generalnie jednak utrzymują się na zbliżonym poziomie.29 

                                                           
26 http://www.jfmedier.dk/da/om-os/introduktion/ (dostęp: 10.10. 2016). 
27 https://www.berlingskemedia.dk/vores-historie/ (dostęp: 11.10. 2016). 
28 Ohlsson, The Nordic Media Market 2015, s. 56. 
29 Ibidem, s. 55. 

http://www.jfmedier.dk/da/om-os/introduktion/
https://www.berlingskemedia.dk/vores-historie/
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 Rynek telewizyjny w Danii, podobnie jak radiowy i prasowy, zdominowany jest przez 

rodzime media, choć nie brakuje na mim silnych podmiotów z zagranicznym kapitałem. 

Procesy deregulacyjne, rozpoczęte w przedostatniej dekadzie minionego stulecia, pozwoliły 

stopniowo przełamywać monopolistyczną pozycję nadawcy państwowego/publicznego. 

Wobec narastającej konkurencji, wprowadzania nowych technologii oraz digitalizowania 

przekazu stacje publiczne zmuszone zostały do przeformułowania własnego przekazu, 

uczynienia go bardziej atrakcyjnym oraz bardziej dostępnym dla szerokiego grona odbiorców, 

od których wszak zależały wpłaty abonamentowe, finansujące działalność telewizji publicznej.  

 Wśród komercyjnych stacji telewizyjnych wyróżnić obecnie można (2016 r.) dwóch  

właścicieli, korporacje: MTG – Modern Times Group oraz SBS Discovery Media. 

Pierwsza z nich, MTG, weszła na duński rynek oferując zarówno odpłatne jak i bezpłatne 

programy telewizyjne o charakterze typowo rozrywkowym. Dystrybuowane są przez sieć 

Viasat, z siedzibą w Londynie. MTG wyspecjalizowała się w produkcjach zorientowanych na 

rynek skandynawski, a także Europy wschodniej oraz Afryki.30 Będący własnością szwedzkiej 

rodziny Stenbecków holding jest najsilniejszym prywatnym podmiotem współreżyserującym 

krajobraz mediów telewizyjnych Danii, Norwegii i Szwecji. 

SBS Discovery Media, to z kolei podmiot zaistniały stosunkowo niedawno, bo w 2013 roku, 

ale mający silne odziaływanie na duński rynek TV. Powstał w wyniku odkupienia od 

niemieckiej grupy ProSiebenSat1 przez koncern Discovery Communication innego podmiotu - 

SBS Nordic. Ten ostatni, od lat 90. XX wieku będący największym nadawcą komercyjnym w 

krajach nordyckich, połączony z Discovery Communication (kapitał amerykański) stworzył 

drugą co do wielkości korporację medialną w Danii, Szwecji oraz w Finlandii. SBS Discovery 

Media, podobnie jak MTG, specjalizuje w produkcji programów telewizyjnych o profilu 

rozrywkowym.  

 Analizując rynek telewizji komercyjnej należy wspomnieć także o hybrydowej stacji 

TV2 będącej podmiotem utrzymującym się ze sprzedaży czasu antenowego oraz realizującym 

misję nadawcy publicznego. To rozwiązanie, jak pokazuje doświadczenie, jest skuteczne i 

efektywne, co przekłada się m.in. na stosunkowo wysoką oglądalność programów 

emitowanych przez ten kanał. W zestawieniu tabelarycznym zamieszczonym poniżej widać 

tego egzemplifikację.  

 

 

                                                           
30 Ohlsson, op. cit., s. 52. 
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Tabela nr 2. Cztery największe stacje telewizyjne oraz ich oglądalność, lata 2009 – 2013, (% z całości widzów) 

Stacja TV misja 2009 2010 2011 2012 2013 

TV2 publiczna 29 28 27 24 23 

DR1 publiczna 22 19 19 19 20 

TV3 komercyjna 5 5 5 4 5 

DR2 publiczna 5 5 4 4 5 

TV2Charlie publiczna 3 3 4 4 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ohlsson, The Nordic Media Market 2015, s. 72. 

 

Jak zauważyć można, najwyższą oglądalnością cieszy się TV2 przyciągająca swoją ofertą 

programową 23% widzów. To wciąż najwięcej biorąc pod uwagę pozostałych nadawców, choć 

trzeba wskazać na wyraźny trend spadkowy w przypadku tej stacji. Na przestrzeni lat 2009 – 

2013 oglądalność zmalała o sześć punktów procentowych, podczas gdy u innych nadawców 

nieznacznie malała, by ponownie wzrosnąć lub utrzymywała się na jednakowym poziomie. 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy z pewnością szukać m.in. w fakcie zaistnienia w społecznej 

przestrzeni komunikacyjnej tzw. nowych mediów. 

 

Nowe media  

 

Postęp technologiczny oraz zmiany społeczno-kulturowe przyczyniły się do uformowania z 

końcem XX wieku podstaw społeczeństwa informacyjnego, którego stadium pełnego rozkwitu 

można bez przeszkód teraz zaobserwować. Dotyczy to przede wszystkim gospodarek wysoko 

rozwiniętych z wysokim współczynnikiem rozwoju społecznego (HDI- Human Development 

Index), wskazującego na względnie równomierną dystrybucję dochodu narodowego, co 

pozwala unikać bądź znacząco redukować rozwarstwienie społeczne. W kwestii tu poruszanej 

oznacza to tyle, że grupa osób elektronicznie wykluczanych z powodów ekonomicznych, 

kompetencyjnych czy infrastrukturalnych jest możliwie niewielka. W przypadku Danii dostęp 

do szerokopasmowego Internetu na dzień 1 lipca 2016 posiadało 96.3% mieszkańców kraju, co 

stanowi poważny  wzrost w stosunku do roku 2000, kiedy zaledwie 39% całości populacji 

mogło korzystać z tego medium.31 

 Łatwo dostępne usługi internetowe oraz wprowadzanie kolejnych udoskonaleń 

technologicznych, spowodowały wśród użytkowników proliferację nowych urządzeń 

przeznaczonych do komunikacji masowej. Telefon komórkowy, komputer, laptop, tablet, iPad, 

                                                           
31 http://www.internetlivestats.com/internet-users/denmark/ (dostęp: 20.10.2016). 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/denmark/
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iPod oraz portale takie jak Facebook, Twitter, Instagram czy Linkedin to przykłady 

podstawowego „oprzyrządowania” po które sięga współczesny mieszkaniec Danii.  

 Portalem społecznościowym najchętniej wykorzystywanym w ponowoczesnej 

komunikacji jest Facebook (Fb), na którym w 2013 roku znajdowało się 3.4 mln duńskich 

profili. Najchętniej korzystały z niego osoby w przedziale wieku 13 – 34, zaś wśród nastolatków 

odsetek użytkowników był najwyższy i osiągał 62%. Korzystanie z Fb  jest rzadsze wśród osób 

starszych; po 55 roku życia użytkowanie jest niższe i oscyluje na poziomie ok. 500.000 - 

530.000.32  

Na arenie międzynarodowej Portalem konkurującym z wyżej wymienionym jest 

Twitter. W Danii nie znajduje on jednak wielu zwolenników. W skali porównawczej korzysta 

z niego niewielkie grono uczestników wirtualnej komunikacji - około 200.000 

użytkowników.33 Być może dlatego, że portal ten jest w szczególności wybierany do wymiany 

opinii na poważne tematy m.in. z zakresu polityki, życia społecznego i kulturalnego. 

Najczęstsze wpisy  na Twitterze rozpoczynają się zatem od znaku #dkpol oznaczającego 

dyskurs na tematy polityczne.  

Znacznie popularniejszym od Twittera jest natomiast Linkedin goszczący 1.7 mln 

duńskich użytkowników (2014 r.). Jest typowym portalem zawodowym, na którym 

umieszczane są informacje dotyczące wykształcenia, wykonywanego zawodu, kompetencji 

oraz umiejętności właściciela profilu. Warto zatem podkreślić, że to właśnie ten portal służy do 

szeroko rozumianej komunikacji przedsiębiorczo-biznesowej, dzięki której jednostki oraz 

firmy mogą łatwo zostać zidentyfikowane i nawiązać z sobą kontakt.34 

 Popularnymi zwłaszcza wśród osób do 29 roku życia są komunikatory Snapchat oraz 

Instagram. Ten pierwszy w 2014 roku skupiał miesięcznie 890.000 użytkowników zaś drugi 

770.000.35 Do tej kategorii należy zaliczyć także Pinterest pełniącego funkcję mega-zbioru 

fotografii oraz linków do ciekawostek ułożonych tematycznie. Co miesiąc korzysta z niego 

stosunkowo niewielka liczba osób, ok. 70.000, zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn.36 

 Rozważając kwestie tzw. nowych mediów nie sposób nie wspomnieć o serwisie 

internetowym umożliwiającym zamieszczanie, przeglądanie, komentowanie etc, materiałów 

filmowych – Youtube. W Danii korzysta z niego codziennie 1.2 mln osób, zaś co tydzień 1.9 

                                                           
32 http://atcore.dk/blog/danmark-pa-facebook-2013/ (dostęp: 20.10.2016). 
33 http://astridhaug.dk/11-facts-om-danskerne-brug-af-sociale-medier-2015/ też 

http://blog.overskrift.dk/2013/11/07/twitter-pa-borsen-danske-brugere-fordobles-hvert-ar/ oraz 

http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/twitter-aktien-roedgloedende-foer-boersdebut  (dostęp: 20.10.2016). 
34 http://astridhaug.dk/10-facts-om-danskerne-pa-sociale-medier/ (dostęp: 20.10.2016). 
35 http://astridhaug.dk/10-facts-om-danskerne-pa-sociale-medier/ (dostęp: 20.10.2016). 
36 http://astridhaug.dk/hvilke-sociale-medier-bruger-danskerne/ (dostęp: 20.10.2016). 

http://atcore.dk/blog/danmark-pa-facebook-2013/
http://astridhaug.dk/11-facts-om-danskerne-brug-af-sociale-medier-2015/
http://blog.overskrift.dk/2013/11/07/twitter-pa-borsen-danske-brugere-fordobles-hvert-ar/
http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/twitter-aktien-roedgloedende-foer-boersdebut
http://astridhaug.dk/10-facts-om-danskerne-pa-sociale-medier/
http://astridhaug.dk/10-facts-om-danskerne-pa-sociale-medier/
http://astridhaug.dk/hvilke-sociale-medier-bruger-danskerne/
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mln. Znacznie częściej materiały tam zamieszczają, przeglądają i komentują mężczyźni (58%) 

niż kobiety (42%). Są to w większości osoby poniżej 40 roku życia (58%). Duńczycy w wieku 

15 – 75 lat poświęcają średnio każdego dnia sześć minut na interakcję z tym wirtualnym 

medium.37 

 Warto w tym miejscu nadmienić, że rynek duńskich mediów strumieniowych ulega 

szybko zachodzącym procesom transformacyjnym. Przejawem tego zjawiska jest przykład z 

obszaru filmowego. Od 2012 roku nastąpił tam znaczący wzrost oglądalności filmów 

umieszczonych poza tradycyjnymi formami dystrybucji (kino, telewizja). Stało się to za sprawą 

korporacji Netflix, największej na świecie wirtualnej wypożyczalni filmów.38 Wykorzystując 

rozwiązanie OTT (ang. over-the-top) stała się poważną konkurencją wobec innych podobnych 

podmiotów m.in. HBO czy Viaplay. Należy zatem w ciągu najbliższych lat oczekiwać 

znaczącej rekonfiguracji rynku medialnego Danii oraz innych wysokorozwiniętych krajów, w 

których odbiorcom oferowane są coraz lepsze rozwiązania technologiczne oraz oferty usług 

niewymagających długoterminowych umów abonamentowych. 

 

Podsumowanie  

 

Tradycyjne oraz tzw. nowe media współkształtują ponowoczesne społeczeństwa, w życiu 

których jedną z kluczowych ról pełni informacja oraz sposób jej dostarczania. W dobie 

intensyfikacji procesów globalizacyjnych, informatyzacyjnych, komercjalizacji rzeczy, usług a 

nawet wartości, współczesny człowiek narażony jest na natłok informacji płynący do niego z 

różnych stron, w różnej postaci, w różnej formie. Nasze zmysły – zwłaszcza wzrok i słuch, 

bombardowane są nieporównywalnie większą ilością bodźców niż jeszcze kilka dekad 

wcześniej. W powstającym natłoku informacyjnym, będącym cechą charakterystyczną 

wysokorozwiniętych kultur i cywilizacji, nie trudno o zgiełk, kakofonię czy wręcz chaos. Na 

mediach zatem spoczywa szczególna odpowiedzialność za utrzymanie społecznej homeostazy 

– społeczeństwa zrównoważonego, a nie labilnego, rozchwianego, dręczonego impulsami, 

pozbawionego samorefleksji. Odpowiedzialność tą ponoszą nie tylko dziennikarze, redaktorzy, 

publicyści, wydawcy, komentatorzy czy producenci telewizyjni, ale także ci, którzy tworzą ład 

prawny określający sposób funkcjonowania mediów. W sieci utkanej z nici wzajemnych 

powiązań i zależności, powstają – jak pisał Manuel  Castells – nowe protokoły komunikacyjne, 

włączające w sposób aktywny odbiorców, czyniąc z nich współtwórców przekazów 

                                                           
37 http://astridhaug.dk/hvilke-sociale-medier-bruger-danskerne/ (dostęp 21.10.2016). 
38 http://www.digitaltveurope.net/220951/the-netflix-effect-ott-in-europe/  

http://astridhaug.dk/hvilke-sociale-medier-bruger-danskerne/
http://www.digitaltveurope.net/220951/the-netflix-effect-ott-in-europe/
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medialnych.39 Ważne, by owi współtwórcy (a zwłaszcza ich elity) wyznaczali wysokie 

standardy, zarówno w warstwie merytorycznej, estetycznej i edukacyjnej. 

Naszkicowany tutaj tylko w zarysie system medialny Danii wyraźnie zmienia oblicze 

odchodząc od modelu regulowanego odgórnie, zmierzając ku większej liberalizacji i 

komercjalizacji, choć przy wciąż silnym akcencie państwowym, czego jednym z przykładów 

jest hybrydyzacja polegająca na łączeniu prywatnej własności z realizowaniem misji publicznej  

(głównie telewizja).  

Wciąż silne związki prasy z polityką powodują, że wsparcie instytucji państwowych dla 

tego rodzaju medium nie ustaje, choć przybiera zróżnicowane formy – przede wszystkim już 

nie bezpośrednie lecz częściej pośrednie. Fakt wysokiego czytelnictwa duńskiej prasy wskazuje 

na pozytywny odbiór tego medium nadal cieszącego się dużym społecznym zaufaniem. W tym 

miejscu należy podkreślić uwagę jaką przywiązuje się w Danii do profesji dziennikarza, 

kompetencji oraz rzetelności i etyki zawodowej. Także w obszarze tzw. nowych mediów, które 

z racji swej specyfiki dostarczają zupełnie innych możliwości kształtowania komunikatów, a 

tym samym modelowania i moderowania komunikacji społecznej.  
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