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Recensioner

Heikki Hellman:
From Companions to Competitors.
The Changing Broadcasting Markets
and Television Programming in Fin-
land.
Department of Journalism and Mass Communica-
tion, University of Tampere 1999, (doctoral disser-
tation)

This is a very interesting and readable book written
by a journalist active at the Culture Section of the
Helsinging Sanomat, a leading Finnish newspaper.
It is a doctoral dissertation in the somewhat old-
fashioned Nordic tradition: learned and knowledge-
able, bulky and detailed, leaving no tone unturned:
close to 500 pages, some 450 footnotes, 21 pages of
references, three appendices.

The book is written in a positivistic approach by
an employee of a large and successful capitalist
company, having had professor Kaarle Norden-
streng as his ‘Doktor-Vater’. It thus indirectly
shows how times have been changing – also within
the Communications Department at the University
of Tampere.

The book has three purposes: to examine

(i) how the Finnish TV broadcasting market
changed from co-operation to competition,

(ii) how the Finnish TV stations reacted to that
change, and especially,

(iii) the impact of that change on programming –
not least the programming of the Finnish pub-
lic service radio and TV company, the YLE.

Especially the third purpose calls for the solution of
some important theoretical and methodological
problems concerning, for instance, the conceptual-
ization and measurement of the structure, range and
diversity of television output.

For more than three decades, there was a period
of co-operation within the Finnish TV broadcasting
arena. More specifically, although being competi-
tors, YLE, and commercial MTV worked closely to-
gether, YLE having a de facto monopoly on TV li-
censes, MTV creating a market for TV advertising.

The two odd parties had a common interest: to
prevent potential rivals from entering the mixed
arena of public service and commercial broadcast-
ing which between them they had established.

In 1993, however, a politically agreed upon
channel reform changed it all. A number of new TV
stations did not tarry long to show their flags.

But still, the commercial stations were to subsi-
dize YLE by way of a yearly ‘public service fee’. –
So much for the history of Finnish television.

The study is located within the policy studies
tradition, focusing not only on the explicit decisions
taken, but also on the ways in which ‘industrial,
economic, cultural and political issues and players
contradict and collaborate, thus regulating the me-
dia’ (p. 8). It is essentially ‘a case study, employing
a multitude of data and approaches in order to un-
derstand and, at the same time, explain possible
shifts in television programming in Finland’ (p. 17).
The detailed analysis of these dramatic and paradig-
matic processes is structured according to five main
arenas (often somewhat inappropriately termed mar-
kets): the technological, political, business, profes-
sional and popular arenas.

This task calls for source criticism based on that
classical distinction of all historical studies, the dis-
tinction between remnants of the past, and stories
about the past. The author takes the rather drastic
decision, however, to regard the stories of his inter-
viewees as ‘honest, objective and accurate descrip-
tions of institutionalised norms and statuses con-
cerning programming’, thus approaching them
‘rather as testimonies than indications’ (p. 21) – in
terms of traditional historical source criticism, that
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is, rather as remnants than stories. Only future
source criticism, scholarship and research carried
out by people having detailed knowledge about the
Finnish mass media world during the last 50 years
or so will be able to tell to what extent that decision
was a wise one.

According to the author, however, ‘the most am-
bitious section of the study in terms of methodol-
ogy’ is the ‘analysis of programme output’, in
which ‘quantitative measures dominate’, sorting up
some 15, 000 separate programmes into ’15 pro-
gramme type categories, 9 country-of-origin catego-
ries and 6 continuity status categories’. Then, the
‘programme range is investigated by calculating
both channel/broadcaster diversity and system di-
versity supplied by Finnish Television. As the prin-
cipal measure of programme range, the Relative En-
tropy Index is used’, supplemented by ‘a Deviation
Index and a Programme Option Index’ (pp. 21, 22).

This reviewer shares the author’s opinion that
the analysis of the programme output is the most in-
teresting part of the book. That is not to say that
other parts are uninteresting, of course. But there is
no denying that the sometimes very long and quite
detailed presentations of all the intricate manoeuv-
rings between various representatives of traditional
political, economical and cultural interest groups –
not only their long-term strategies but also their
short-term tactics – now and again tend to become
far too detailed. They thus run the risk of being of
limited interest outside a necessarily rather small
circle of cognoscenti.

The chapters dealing with program output, on
the other hand, should be of considerable interest
both to TV programmers and to international radio
and TV research at large, and especially so to those
with an interest in the specific research tradition
having by now for a couple of decades been wres-
tling with the problem of diversity in radio and tel-
evision programming. Within this tradition, there is
a growing consensus that the so-called ‘Relative En-
tropy Index’ is the best measure of diversity, from
both theoretical and methodological points of view.
The index was agreed upon some years ago by an
international group of scholars in the area. The re-
sults of its application were presented in a book ed-
ited by the co-ordinator of the programme and sum-
marized in the final chapter of that book (Ishikawa
et al. 1996). In their turn, these and related efforts
were thoroughly discussed in an insightful and criti-
cal book review not referred to by Hellman (Blum-
ler 1997). Unfortunately, the author also seems to be
unaware of the fact that similar measurements of di-
versity in Swedish television programming have

been undertaken also after the ones carried out
within the international research program (by the
Swedish state commission, ‘Granskningsnämnden
för radio och TV’; cf. below).

The outcome of Hellman’s attempt at measuring
and comparing diversity in Finnish TV program-
ming is quite interesting. As expected, the diversity
of the two Finnish public service channels (TV1,
TV2) are high (arithmetic means of .91 and .87, re-
spectively) – actually somewhat higher than those
demonstrated by any TV station in the large interna-
tional comparative study mentioned above. Indeed,
even the diversity of the commercial channel TV3/
MTV3 is surprisingly high – not least when com-
pared to corresponding channels in the international
study (a mean of .81) – while Pay TV has somewhat
more modest figures (hovering around .70). Much
the same results are obtained when the analysis is
carried out at the broadcaster level rather than at the
channel level (.91 for public service YLE; .81 for
MTV, 69 for PTV).

These results show that public service television
still has a role to play, even in an increasingly com-
mercialized media market. Compared to relatively
recent data from Sweden (not quoted by Hellman),
they also show that the diversity of Finnish public
service and commercial channels tends to be some-
what higher than that of their Swedish counterparts
(Hillve & Majanen 1998).

Unfortunately, Hellman does not carry out any
so-called horizontal analyses, which could have of-
fered a deeper understanding of the contributions of
each channel to overall system diversity. (In such
analyses, the overall diversity of a given system of
media channels – public service and/or commercial
ones – is calculated after removing one channel at a
time, thus obtaining a measure of what the media
system would have looked like, should the channel
removed from the analysis not have been around.)
Previous analyses of this type have shown that com-
mercial channels tend to contribute very little to
overall diversity, while public service channels do
indeed offer a decisive contribution to overall sys-
tem diversity.

All the same, there is no question that Heikki
Hellman’s doctoral thesis, From Companion to
Competitors, offers a valuable contribution to inter-
national television research, not least to research on
diversity in commercial and public service televi-
sion programming. Hopefully, yearly comparative
measurements of diversity in the TV and radio sys-
tems in different parts of the world will be under-
taken in a not too distant future. Both commercial
and public service TV and radio channels and com-
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panies should be able to shoulder that responsibil-
ity, preferably within a framework of nationally and
internationally co-ordinated measurement pro-
grams.
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Karin Nordberg:
Folkhemmets röst? Radion som folk-
bildare 1925-1950
Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet/
Symposion, Stockholm 1998 (doktorsavhandling)

För en tid sedan använde jag en del av ett radiopro-
gram från slutet av 1930-talet som upptakt till ett
seminarium om medieutveckling. Den som fram-
trädde i programmet var radiochefen Carl-Anders
Dymling i en av sina s k dialoger med radiopubli-
ken. Efter inslaget frågade jag seminariedeltagarna
– till övervägande delen opinions- och medie-
intresserade män i femtioårsåldern – om de visste
vem som talade. Ingen hade något namn att föreslå.
Och när jag nämnde namnet verkade inte heller
detta ge auditoriet några tydliga associationer.

Detta gav mig något att fundera på. Är det så att
de personer som ledde den klassiska radion i
Sverige före televisionen är helt bortglömda? Ja,
några kanske man har hört talas om, t ex den
kontroversielle Lubbe Nordström med radioserien
Lort-Sverige från 1938. Men däremot är det nog få
som vet något om den som initierade serien – den
idealistiske folkbildaren Yngve Hugo, som senare
blev radiochef. Eller vem vet något om den förste
riksprogramchefen Nils Holmberg? Kunskaps-
bristen står i bjärt kontrast till vad vi vet om pres-
sens män och kvinnor vid samma tid och tidigare:
Rudolf Wall, Anders Jeurling, Sten Dahlgren och
Harry Hjörne.

En förklaring till att den äldsta radions person-
ligheter kommit i bakgrunden är säkerligen att ra-
dion i äldre tid var mycket av en opersonlig myn-
dighet. Men en annan förklaring är att det har fun-
nits relativt litet skrivet om radions historia, särskilt
radions programhistoria. Forskningsprojektet Eter-
medierna i Sverige håller emellertid på att ändra si-
tuationen. Sedan ett par år tillbaka har det inom pro-
jektets ram regelbundet publicerats en rad veten-
skapliga framställningar som belyser olika aspekter
på radions – och televisionens – utveckling, t ex det
politiska spelet, personalrekrytering, sändnings-
teknik, samhällskritik och musikrepertoar. Och un-
der de närmaste åren finns det ytterligare en rad vo-
lymer att vänta.

Men intresset för radions och televisionens his-
toria är lyckligtvis inte begränsat till det s k Eter-
medieprojektet. Det finns ett ökat engagemang
bland medieforskare att studera medieutvecklingens
villkor. Ett utmärkt exempel på detta är Karin Nord-
bergs avhandling Folkhemmets röst från 1998 med
underrubriken Radion som folkbildare 1925-1950.
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Den är framlagd inom ämnet idé- och lärdomshisto-
ria vid Umeå universitet och rymmer en bred ansats
på den svenska radions första kvartssekel.

Folkbildningsradion
Karin Nordbergs avhandling är såvitt jag kan be-
döma den första grundläggande beskrivningen av
folkbildningsradion i Sverige. De relativt få analy-
ser som finns av den svenska radion under dess för-
sta decennier har lyft fram det politiska spelet, t ex
pressens förhållande till radion, medan Nordbergs
intresse främst är att belysa programverksamheten –
både formen och innehållet. Hennes första och över-
gripande syfte är att ‘kartlägga radions utveckling
som talat medium med utgångspunkt från dess
kunskapsförmedlande roll samt att beskriva den
process som kom att forma radions folkbildande
uppgift och roll under de första tjugofem åren’ (s 25).

Men Karin Nordberg går vidare. Det andra syftet
är att belysa hur programinnehållet påverkas av vad
hon kallar radiospråkets uttryck. Med det menas hur
olika drivkrafter bakom och i radion påverkade
folkbildningsinnehållet, t ex tekniken, ägare, politi-
ker, medarbetare och publik. Ett tredje syfte är dess-
utom att relatera radion som folkbildare till det vi-
dare begreppet folkbildning: hon vill få en bild av
vilken roll radion som folkbildare hade till den
svenska folkbildningstraditionen.

Tre huvuddelar
Det är således ett ytterst ambitiöst syfte som formu-
leras för arbetet. Men det skall omedelbart fastslås
att Karin Nordberg i hög grad lever upp till det. Av-
handlingens drygt 350 sidor rymmer en impone-
rande beskrivning av den äldsta radions framväxt
och innehåll. Den första delen diskuterar hur radion
organiserar sitt folkbildningsuppdrag och hur
folkbildningens aktörer värderar radions betydelse.
Den innehåller också ett mycket ingående och in-
tressant porträtt av Yngve Hugo, som i många avse-
enden kom att personifiera folkbildningsambitionen
inom Radiotjänst. Han var den viktiga ideologen –
först som programchef mellan 1931 och 1942 och
sedan som radiochef mellan 1942 och 1950. Hugo
får i kapitlet stå som ‘representant för en tid och ett
idésammanhang (...) en tidsanda’ (s 120). Hans
ideal är medborgarbildningen och han står för en
stark bildningsidealism, där han i radion ser en na-
turlig del. För honom blir radion en teknik som ökar
möjligheterna att nå alla och han ser, i motsats till
vissa kritiker, inga problem med att radion i prakti-
ken är en fråga om envägskommunikation.

I avhandlingens andra del ligger fokus på
programmens form. Det som framför allt diskuteras
är föredragsformen, men också hur radions budskap
kan förlängas, antingen genom s k lyssnargrupper
eller i skriftlig form genom studiehandledningar och
läroböcker. Karin Nordbergs genomgång av hur
radioföredragets pedagogik utvecklades tillhör nå-
got av det mest intressanta i boken i och med att hon
där berör frågan vad som var ‘radiomässigt’. Hon
kan visa på en intressant förändring: år 1928 hade
samtliga radioföredrag en traditionell föredrags-
form, tio år senare hade andelen minskat till 60 pro-
cent och ytterligare tio år senare var andelen ‘rena’
föredrag bara 40 procent. Dialoger, diskussioner
och samtal är exempel på de nya presentationsfor-
mer som nyttjas för radions folkbildningsprogram.
Genom att reportageformen successivt kommer till
användning får även medborgarna i ökande ut-
sträckning komma till tals, medan det i början i stort
sett uteslutande rörde sig om kända experter, oftast
med akademisk bakgrund.

Den tredje delen diskuterar programmens inne-
håll. Först görs en genomgång av återkommande
tema i utbudet och vilka typer av program som före-
kommit inom varje område. Vi får en bild i vilka
program som medborgarkunskap förmedlades, t ex
krönikorna från riksdagen och om nya lagar. Ett an-
nat område är populärvetenskap, ett tredje hygien
och kroppsvård, ett fjärde reseskildringar och forsk-
ningsresor etc.

I ett särskilt kapitel presenteras de programserier
som även omfattade särskilda s k lyssnargrupper,
studiecirklar som byggde på programmen. Där pre-
senteras bl a Lubbe Nordströms Lort-Sverige och
Gunnar Myrdals omfattande serie om befolknings-
frågan. I ett tredje kapitel om utbudet behandlas un-
der den träffande rubriken ‘Husmodernismen’ pro-
grammen för kvinnorna. Karin Nordberg visar hur
radion före kriget byggde upp en kvinnooffentlighet
genom program som Husmodershalvtimmen; när
ledningen efter kriget ville minska på dessa pro-
gram visade sig detta inte vara möjligt p g a en stark
kvinnoopinion.

Det är inte för mycket sagt att Karin Nordberg
genom sin avhandling åstadkommit ett verk om den
svenska folkbildningsradion som ingen radiointres-
serad kan gå förbi. Såvitt jag kan bedöma har ingen
tidigare framställning på detta sätt förmått integrera
radioorganisation, programform och programinne-
håll. Dessutom är analyserna insatta i ett vidare ve-
tenskapligt sammanhang, där ett återkommande
tema är den framväxande offentligheten.

För den som själv arbetat med närliggande pri-
märmaterial i Sveriges Radios dokumentarkiv är
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kanske ändå det mest imponerande hur Karin Nord-
berg lyckats skapa den samlade bilden av program
och programmedarbetare. Visserligen kan en del
material hämtas i den s k femårsboken från 1929
och senare i årsböckerna, men Nordbergs framställ-
ning förutsätter även genomgångar av en stor
mängd manuskript och lyssnande på ett mycket
stort antal bevarade program.

Några frågor
Även om jag således i grunden är mycket positiv till
Karin Nordbergs avhandling går det inte att komma
ifrån att den också reser en del frågor. Mina syn-
punkter gäller både sådant som finns med i fram-
ställningen och sådant som har fallit vid sidan.

Den första frågan gäller avgränsningen av folk-
bildning som område. Nordbergs ansats är här
mycket bred: ‘jag har valt att i min empiriska under-
sökning koncentrera mig på det talade utbudet som
radion avsåg för ”den bildningssökande allmänhe-
ten”’ (s 26). Enligt min mening blir en sådan av-
gränsning otydlig genom att den utgår från verk-
samhetens syfte, inte från programmen i sig. Den
paradoxala konsekvensen är att den därmed blir
både för smal och för bred. Skolradion och språk-
kurserna kommer således att falla utanför eftersom
de inte avser allmänheten, medan däremot större de-
len av reportage- och aktualitetsprogrammen, t ex
riksdags- och utrikeskrönikor, debattprogram som
‘Fritt ur hjärtat’ eller Lars Madséns bygdereportage
genom att de avsåg en kunskapsförmedling till all-
mänheten.

Problemet med en sådan definition är att en an-
senlig del av innehållet också i dagens medier då
rimligen måste vara en fråga om folkbildning. Så
kanske är fallet, men det bidrar till att göra avgräns-
ningen relativt intetsägande. För beskrivningen av
utbudet gör detta dock mindre, även om man kan
undra varför Dagens Eko inte är med. Också detta
program var till en början en daglig fördjupning
som rimligen syftade till att ge ‘medborgerlig
bakgrundskunskap’.

Min andra fråga gäller kontextens roll. Som
framgått av det föregående har Karin Nordberg satt
in folkbildningsradion i ett bildningspolitiskt sam-
manhang. Det är bra. Särskilt viktigt är att vi får
veta att radions folkbildningsroll inte var helt okon-
troversiell. Även hennes analys av Yngve Hugos
delvis okritiska syn på konsekvenserna att använda
radion i folkbildningen ger ett viktigt bidrag till för-
ståelsen av programutbudet. Men min fråga är om
det inte är nödvändigt att gå ännu ett steg och mer

ingående anknyta till tidsandan, särskilt under
1930-talet.

Med detta menar jag inte att Karin Nordberg har
lämnat sådana frågor därhän – hon tar upp de
rashygieniska elementen både i programserierna om
Lort-Sverige och i befolkningsfrågan – men det jag
efterlyser är en systematisk analys. Det handlar om
ett vidare perspektiv på radion som instrument för
en centralmakt: serien i befolkningsfrågan skedde i
samverkan med en statlig utredning och avsåg att
bereda marken för nya synsätt och Lort-Sverige var
initierad av Medicinalstyrelsen, som t o m valt ut
vilka läkare som skulle intervjuas.

Mot den bakgrunden saknar jag en breddad ana-
lys av bildningsradions ställning i folkhemmet. År
1935 tog staten de facto kontrollen över radion –
andra kammaren röstade f ö för att den även skulle
göra det de jure. Precis som på det samhällsekono-
miska området är det bondeförbundet och socialde-
mokraterna som samverkar. Visserligen fick vi inte i
Sverige som i Tyskland några ‘Volksempfänger’,
men det finns ändå klara likheter: vi fick en radio
där ‘rikset’ var det viktiga och periferin skulle bil-
das – och underhållas. Men bilden är inte entydig
och folkhemmet förändras. 1940-talets reportage,
inte minst Gunnar Heléns, var på ett annat sätt än
Lubbe Nordströms förutsättningslösa. Han tog hjälp
av universitetsforskare och inte av något ämbets-
verk, liksom han utgick från att centrum har något
att lära av periferin.

Ett sådant perspektiv skulle på ett intressantare
sätt kunna föra in den teoretiskt mest relevanta frå-
gan om folkhemmets röst: vem är det egentligen
som talar i folkhemmet – är det radion som talar el-
ler är det något eller någon som talar genom radion?
Och i vilken utsträckning varierar villkoret för detta
tilltal över tid och mellan olika samhällen? Nu finns
det snarast en tendens att i beskrivningen sätta ra-
dion i centrum – men var det verkligen så?

Detta för över till min sista fråga som gäller de
internationella utblickarna. Sådana finns hos Karin
Nordberg. Intressant är f ö att notera att även Lort-
Sverige hade en utländsk förebild – Other People’s
Houses som sändes av BBC 1933 och som även re-
sulterade i en bok med titeln Slum. Men det jag ef-
terlyser är inte programförebilder utan en belysning
av i vilken utsträckning folkbildningsradio i sig var
ett svenskt fenomen eller inte. Ett intryck av den
tyskspråkiga litteraturen inom fältet är att det i fråga
om folkbildningsinriktning finns likheter med den
äldre radion i Tyskland och Österrike. Samtidigt vet
vi av andra studier att BBC var förebilden för bl a
organiseringen av radio.
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Detta ställer intressanta frågor om radions idétra-
dition. Sådana frågor berörs emellertid inte alls av
Nordberg – och det skulle givetvis föra alldeles för
långt i hennes arbete – men den borde ändå kunna
vara en fruktbar utgångspunkt för en fortsatt medie-
historisk analys.

En viktig byggsten
De frågor som jag har ställt mig vid läsningen av
Folkhemmets röst förringar på inget sätt värdet av
Karin Nordbergs insats. De har snarast visat på möj-
ligheter att gå vidare i analyser som kan fördjupa
förståelsen för radions sätt att fungera, inte minst i
ett komparativt perspektiv. Mycket av trådarna finns
dessutom redan i hennes framställning – det jag sak-
nar är att de lyfts fram i de sista kapitlen.

Den mediehistoriska forskningen i Sverige är
ännu så länge bara i sin början. Det kommer under
det närmaste decenniet med säkerhet att publiceras
en rad arbeten som kommer att ge oss ett allt bättre
underlag för att förstå mediers historiska villkor.
Karin Nordberg har gjort en pionjärinsats genom
sina beskrivning av folkbildningsradions program-
former och programinnehåll. Det är enviktig bygg-
sten för dem som går vidare.

Lennart Weibull
JMG
Göteborgs universitet
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