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Recensioner

klarer bokens tittel. Fokus har vært på de krefter
som har vært avgjørende for radioens og TVs stil-
ling, hvordan ulike aktørers holdninger har endret
seg, samt de drivkrefter som finnes bakenfor de
ulike aktørenes handlinger.

Resultatet er blitt en bok med stor tematisk
bredde. Boken spenner vidt når den strekker seg
helt fra 1920-årenes radioamatørklubber frem til
1990-årenes kommersielle kanalmangfold. 70-80
år er det mellom bokens ytterpunkter, og det er
mye.

Alle disse årene deler Hadenius inn i en rekke
kapitler som hver tar for seg ulike faser av radio- og
TV-utviklingen. Til slutt samler han disse kapitlene
innenfor fire overgripende epoker. Den første dan-
nes av radioens tidsalder som strekker seg fra 1921
til 1955. Deretter kommer det doble radio- og TV-
monopolets tid mellom 1956 og 1976. Så følger ti-
den fra 1977 til 1987, som sees som en oppløs-
ningstid for SR-monopolet. I 1988 begynner så
mangekanalsperioden som strekker seg frem til bo-
kens utgivelse i 1998. De ulike periodene fremstår
substansielt som svært forskjellige fra hverandre,
og de er da også behandlet noe forskjellig i Hade-
nius’ fremstilling.

Radiotiden 1921-55 er formet som en bred
mediehistorie. Vi møter innflytelsesrike aktører i
hard maktkamp om radioen. Som i Norge ble
svensk radio først etablert som et aksjeselskap.
Svensk presse fikk to tredjedeler av aksjene og næ-
ringsliv/industri en tredjedel. Dette var bare mulig
fordi et alternativ der mer kommersielle industri-
interesser stod som de dominerende aktører, ble
utmanøvrert gjennom et politisk kompromiss. Re-
sultatet av kampen ble institusjonen AB Radio-
tjänst opprettet av den svenske regjering i 1924.

Bak Radiotjänst stod altså pressen, nyhetsbyrået
Tidningarnas Telegrambyrå, telegrafstyrelsen, næ-

Svensk radio og TV – for oss i Sveriges naboland
har disse alltid vært viktige. Det er neppe noen
overdrivelse å si at Sverige er det land i Norden
som har hatt størst innflytelse hos sine naboer gjen-
nom radio- og TV-sendinger. Sverige har vært en
skandinavisk stormakt også på etermedienes felt
med sin sentrale beliggenhet midt mellom Dan-
mark, Finland og Norge – med radiobølger som har
gått ut i alle tre retninger. Derfor er det av betydelig
interesse å få en samlet fremstilling av radioens og
TV-mediets historie nettopp i Sverige. Og nå fore-
ligger for første gang et verk som tar sikte på å gi
leseren en oversikt over historien om Sveriges ra-
dio og televisjon fra 1920-årene og frem til 1990-
årene.

Det er professor Stig Hadenius som har påtatt
seg den krevende oppgave det er å være først ute
med et slikt kringkastingshistorisk verk. Boken er
det første store samlebind fra forskningsprosjektet
Etermediene i Sverige, som de senere år har publi-
sert en rekke mediehistoriske enkeltstudier av bety-
delig interesse. Kampen om Monopolet samler mye
av denne forskningen i en fortettet oversikt, og er
således en bok som inngår i den krevende faglige
genre som en nasjonal kringkastingshistorie jo er.
Skal en plassere Kampen om Monopolet i faglitte-
raturen kommer vi vel nærmest Asa Briggs ettbinds
samleverk om BBCs historie, Eric Barnouws verk
om USAs radio- og TV-historie, særlig med samle-
bindet Tube of Plenty, samt de andre nordiske histo-
rier om YLE og NRK.

Planen for Kampen om Monopolet presenteres
innledningsvis: å skildre de historiske forutsetnin-
gene for virksomheten i svensk radio og TV. Hen-
sikten har vært å sette etermediene inn i en større
sammenheng, både politisk, økonomisk og sosialt.
Det gjennomgående temaet er den kamp som har
pågått omkring radio- og TV-monopolet. Dette for-
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ringslivet og regjeringen. Radioen ble altså institu-
sjonelt utformet av de allerede etablerte makter i
Sverige. Andre aktører, som radioklubbene, ble
skjøvet helt ut. Det var fra denne institusjonelle
forankring at Radiotjänst begynte sin virksomhet i
eteren. Til tross for at Radiotjänst ble pålagt både
politiske og økonomiske begrensninger ble radioen
allment populær, og i løpet av 1920- og -30-årene
ble radioen Sveriges nye massemedium. I 1930-
årene inngikk Radiotjänsts virksomhet i utviklin-
gen av det svenske folkhemmet under statsminister
Per Albin Hansson. Det er sosialhistorisk grunnlag
for å slå fast at svensk radio ble en forsterker av
den nye tidens sosialdemokratiske samfunns-
bygging: den bekreftet enigheten i den krisetid
Sverige opplevde.

Hadenius peker på at den enighet radioen med-
virket til, deretter la grunnlag for den svenske
beredskapsånden under den andre verdenskrig
1939-1945. I krigstidens spente tid stod AB Radio-
tjänst i en sentral offentlig posisjon: Den svenske
radioen måtte balansere hårfint mellom ulike uten-
rikspolitiske hensyn av sensitiv art. Resultatet ble
en påfallende forsiktighet, ikke minst i dekningen
av krigsbegivenhetene i nabolandene Finland og
Norge. Radioens offisielle forsiktighet står her i
stor kontrast til de svenske avisers sterke utfall mot
Quisling og nazismen. Kapittelet om krigstidens
svenske radio er således interessant lesning.

Etterkrigstiden frem til 1955 fremstår som en
overgangsperiode. Hadenius vektlegger tidens ten-
denser til kritisk journalistikk – en ny tid med en ny
ånd var i ferd med å komme inn i Radiotjänst. For
dagens lesere er det nok noe overraskende å lese at
den svenske radioen helt frem til 1950-årene på
flere områder lå etter sine nordiske søsterinstitu-
sjoner, f.eks. NRK. Radiotjänst hadde f.eks. be-
holdt aksjeselskapet som eierform, det som norsk
radio bare hadde hatt mellom 1925 og 1933 da
statsmonopolet ble innført. Svensk radio hadde
ikke reklame, det hadde norsk radio fra 1925 til
1940. Radiotjänst led under mangel på eget radio-
hus helt til 1961-62, mens NRK hadde fått sitt eget
moderne bygg alt i 1940-årene. Svensk radio var
dessuten avhengig av utenforstående interesser i
selve programvirksomheten: nyhetsbyrået TT stod
for nyhetssendingene og hadde egeninteresser i å
begrense radionyhetene av hensyn til avisene. NRK
hadde opprinnelig hatt en liknende ordning, men
allerede i 1930-årene etablerte den sin egen nyhets-
tjeneste. De svenske løsningene lå ikke alltid foran
nabolandenes på denne tiden.

Frem til 1955 er Kampen om Monopolet ren
radiohistorie. Radioens tidsalder som det domine-

rende etermedium gjennom 30-35 år faller derfor
nærliggende å betrakte under ett. Og nettopp utfra
alle disse radioårene er det at begynnelsen på TV-
alderen i 1956 fremstår som et så viktig tidsskille.
Innføringen av televisionen i Sverige dekkes i et
kapittel som igjen er meget interessant lesning. Det
viser noe av den kulturhistoriske bredde det faktisk
var i skiftet fra radio til TV. Samtidig begynte plut-
selig også mange andre ting å skje. Radiotjänst ble
til Sveriges Radio AB. Under sin nye sjef Olof
Rydbeck gikk hele institusjonen fra 1955 inn i sin
mest ekspansive periode noensinne. De mange be-
grensninger som frem til da hadde preget svensk
radio ble nå hurtig erstattet av en offensiv satsning
på TV og radio.

Dette leder frem til 1960-årenes ekspansjon. Fra
et ikke-svensk perspektiv fremstår 1960-årene som
den periode da svensk radio og TV definitivt ble le-
dende i Norden. Med 3 radiokanaler og overgang til
2 TV-kanaler ble Sverige eterens nordiske stor-
makt; både Finland, Danmark og Norge kunne
motta programmene. I Norge ble svensk TV til-
gjengelig via fellesantenner i 1960- og 1970-årene.
Svenske TV-serier som Emil i Lønneberget, Vi på
Saltkråkan, Scener ur en äktenskap, osv. ble felles-
nordiske seeropplevelser. Svensk radio og TV var
også tidlig ute med kritisk journalistikk etter angel-
saksiske impulser fra USA og Storbritannia. Deret-
ter spredte impulsene seg fra Sverige til resten av
Norden.

Dette gjaldt nok også tidens radikale strømnin-
ger. Sveriges Radio opplevde i 1960- og 1970-
årene at enkeltprogrammer og reportasjer ble poli-
tisk kontroversielle, fordi de inneholdt samfunns-
kritiske synspunkter og perspektiver. Radikalismen
stod sterkt i SR i Vietnamkrigens tid. De samme
stridigheter som SR opplevde, finner vi igjen noe
senere hos naboer som NRK.

Perioden fra TV-åpningen i 1956 og frem til
slutten av 1970-årene fremstår i ettertid som SR-
monopolets store tid, SR hadde kontroll over både
radio og TV. Etter denne monopol-epoken kommer
så monopoloppløsningen og mangekanalsituasjo-
nen. Her følger Hadenius de politiske beslutnings-
prossesser og diskusjoner nøye. Men selv om man
nok igjen kan identifisere mektige aktører i nye
runder med maktkamp – så kan en nok også se det
slik at det egentlig var selve innføringen av TV som
over tid kom til å aktualisere spørsmålet om opp-
løsning av SR-monopolet. For på samme måte som
radioen la grunnen for TV, la TV faktisk grunnen
for monopoloppløsningen: Det ble teknisk og poli-
tisk stadig vanskeligere å forhindre nye aktører i å
sende når mulighetene for TV-produksjon og TV-
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distribusjon hele tiden ble forenklet. I denne for-
stand kan vi si at kimen til SR-monopolets oppløs-
ning lå i selve TV-alderens fremvekst som sådan.
Dette kaster i så fall et noe annet lys over den fase
Hadenius kaller SR-monopolets oppløsningsperio-
de, og som finner sin ytterste konsekvens i 1990-
årenes mangekanalsystem.

Totalt sett er Kampen om Monopolet først og
fremst en politisk institusjonshistorie. Det er egent-
lig mediepolitikken som står i fokus. Fremstillin-
gen legger hovedvekten på beslutningsprossessene
rundt organiseringen av radio og TV. Politikk, or-
ganisasjon og økonomi er nøkkelord. Særegne
trekk ved den svenske radio- og TV-orgnisasjon –
bl.a. aksjeselskapsformen og folkebevegelsenes
medeierskap – er vesentlige momenter her. De
ulike aktører synliggjøres i sine forsøk på å påvirke
utviklingen, enten det gjelder pressen, telegrafver-
ket, partiene, industri, regjering, osv. Resultatet
blir en bok om selve maktkampens historie.

Men er ikke en nasjonal radio- og TV-historie
egentlig noe mer?

Her kommer vi inn på de grep Hadenius har
valgt. Vi kan si at bokens intensjon om å foreta en
politisk institusjonshistorie er oppfylt, ja, men
maktkampens aktører og deres spill om radio og
TV er tross alt bare toppen i et slags hierarki. Deres
handlinger må selvfølgelig med, men først og
fremst fordi de påvirker den institusjon som blir re-
sultatet: Sveriges Radio. SR blir igjen et system
som først og fremst manifesterer seg i selve pro-
grammene som rettes utover til den alminnelige be-
folkning, som på en måte befinner seg nederst i
systemet. Sånn sett blir nok denne fremstillingen
eliteorientert: Kampen om monopolet er nesten en-
sidig aktørsentrert og sendersentrert. Den gir min-
dre stoff om selve programmenes art og innhold –
det vi kan kalle den programhistoriske utviklingen.
Denne kunne med fordel vært trukket sterkere inn,
for de ganger dette skjer blir boken straks mer in-
teressant. Boken gir også lite samlet informasjon
om programmenes publikum av lyttere og seere.
Her kunne Hadenius ha hentet stoff fra publikums-
undersøkelser og vel også fra etermedienes resep-
sjonshistorie slik f.eks. Birgitta Høijer har fremstilt
det i sin bok Det hörde vi allihop!

Først når radio og TV gis en fremstilling som
dekker både bakenforliggende aktører, sender-
institusjonen, programmene, publikum og opinion-
ens reaksjoner – altså det kompliserte forholdet
mellom sender, innhold og mottakere – først da kan
vi si at vi har en fyldestgjørende analyse av eter-
medienes særegne virkemåte som massemedier.
Det er altså først når hele denne kjeden er med at

resultatet blir en full mediehistorisk fremstilling av
radio og TV – og det skulle vel ansees nødvendig i
en bok som har undertittelen Sveriges radio och TV
under 1900-talet.

En innvending en kan rette mot boken er altså at
det har blitt lagt for stor vekt på organiserings-
spørsmålene innen Sveriges Radio, gjennom bl.a.
alle forslag i de ulike radioutredningene, i forhold
til en mer nærgående analyse av hvordan svensk ra-
dio og TV faktisk har fungert som massemedier
historisk. Boken er jo på sitt aller beste nettopp når
den kopler institusjon og samfunn, f.eks. forbindel-
sen mellom Radiotjänst og folkhemmet i 1930-
årene. I slike passasjer blir radioens virkemåte som
medium synlig – og analysen når sitt mål når
mediets sosiale funksjon så igjen kan knyttes til
hvordan radioinstitusjonen har oppstått, dvs makt-
kampen som lå bak. Det er akkurat dette som er så
vanskelig. Og det blir ikke lettere om man som
Hadenius skal foreta slike analyser over en periode
på mer enn 70 år. Jeg vil altså hevde at det emne
som egentlig er det mest interessante her er selve
mediene radio og TV i seg selv og deres virkemåte,
mer enn selve organiseringen av dem isolert sett.
Årsaken er at organiseringsspørsmålet jo bare in-
teressant fordi det utgjør rammen rundt radio og
TV som massemedier. Det kan noen ganger virke
som om Hadenius tillegger organiseringsspørs-
målene en selvstendig egenverdi, f.eks. i omtalen
av den konsernmodellen som ble innført for SR
sent på 1970-tallet. Det står til tider mer om alle
forslag til videre organisering av Sveriges Radio
hentet fra et høyt antall radioutredninger enn den
faktiske programvirksomhet og hvordan den virket
i samtiden. Kunne ikke historien heller vært brukt
til å avsløre noe vesentlig om radioen som lyd-
medium, og TV som audiovisuelt medium i svensk
kontekst? Dette burde vi fått vite mer om.

Når dette er sagt, må det presiseres at denne
innvendingen ikke gjelder alle bokens kapitler.
Radiotiden gis langt på vei en slik fyldesgjørende
og bred fremstilling, det samme kan delvis sies om
TV-kapittelet. Men deretter – fra 1960-årene av –
begynner det å bli svært mye stoff fra radio-
utredninger. Og ihvertfall i de to siste ordinære ka-
pitler – de om nye medier 1977-1987, og mange-
kanaltiden 1988-1998 – virker det som om ambi-
sjonene er betydelig redusert. Det gis ikke lenger
noen fyldesgjørende fremstilling av medienes vir-
kemåte i samtiden. Nå blir det isteden tydelig hvor-
dan aktørenes maktkamp overtar. Aktører og sen-
dere preger dermed bokens avslutning mer enn
dens begynnelse som er bredere lagt opp. Dette
kunne vært unngått om hele spennet mellom aktø-
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rer, sendere, innhold, publikum og opinion hadde
vært forsøkt dekket innenfor hver periode. For så-
pass må en vel kunne vente seg av en ettbinds na-
sjonal radio- og TV-historie.

Kampen om Monopolet er på sitt beste når den
setter radio og TV direkte inn i samtidens samfunn.
Her kommer mange vesentlige funn: at radioen for-
sterket den politiske enigheten i mellomkrigstiden,
at den så tydelig bekreftet beredskapsånden under
krigen, at TV var det medium som for fullt bragte
inn samfunnskritikken og forsterket journalistenes
makt over dagsordenen, osv. Fint er det også at bo-
ken gis såpass plass til omtale av pressens innfly-
telse både overfor Radiotjänst/Sveriges Radio og
på opinionen i radio/TV-spørsmål.

Enkelte steder underveis i lesningen savnes li-
kevel noe mer informasjon. Det heter f.eks. at i
årene etter 1945 begynte det å komme inn impulser
fra USA og Storbritannia i retning av en mer kritisk
journalistikk. Det gis enkelte navn på foregangs-
personer her. Men en dypere forklaring på hvorfor
dette skjer i det nøytrale Sverige (i kontrast til
NATO-landet Norge, f.eks.), gis ikke. Hvorfor lå
Sverige først i Norden på dette området? Dette blir
mer antydet enn forklart. Boken er sånn sett mer
oversiktsskapende enn egentlig dyptpløyende.

Noe annet som også kunne vært gjort mer ut av i
boken er sammenlikninger av svensk radio og TV
med de andre nordiske land. Særlig er det slående å
se hvordan 1960-årene fremstår som en ekspan-
sjonstid hvor forandringene preger kringkastings-
institusjoner i land etter land. Sverige stod da midt
oppe i Olof Rydbecks ekspansjonsperiode. YLE
opplevde Reporadioens tid, der nye impulser brøt
igjennom. NRK opplevde det samme under kring-
kastingssjef Ustvedt. Tilogmed BBC stod i forand-
ringens tegn under generaldirektør Hugh Greene.
Slike komparative perspektiver blir det kanskje
mer nærliggende å foreta i årene som kommer, med
dagens forskning som grunnlag?

For denne leser er det noe overraskende at for-
fatteren av Kampen om Monopolet ikke har basert
mer av den på egen forskning. Det vanligste i den
kringkastingshistoriske genren er jo at slike verk er
basert på forfatterens egen grunnforskning. I foror-
det skriver Stig Hadenius at en rekke andre forske-
res studier utgjør selve forutsetningen for hans bok.
Han nøyer seg altså med en sammenfattende rolle
basert på andres forskning supplert med stoff fra
radioutredninger og andre kilder. En slik syntese er
selvfølgelig en krevende oppgave i seg selv, men
det mest vanlige har nok likevel vært at ens egen
grunnforskning ligger under.

Det er vel ikke til å unngå at en bok på 320 sider
som skal dekke en nesten 80 års radio- og TV-ut-
vikling, har en tendens til å behandle enkelte av
sine emner på en litt snau og kortfattet måte. Stude-
rer man den språklige fremstillingsformen, er det
også lett å se at Kampen om Monopolet er mer for-
tettet oppsummerende enn egentlig fortellende og
skildrende. Det er derfor fint at fremstillingen er
supplert med et meget rikt bildemateriale med
enkeltbilder av høy kvalitet – og en lang rekke me-
get informative rammetekster som supplerer les-
ningen underveis.

Tross enkelte innvendinger plasserer Kampen
om Monopolet seg som en viktig referansetekst –
ja, som et standardverk – innenfor nordisk kring-
kastingshistorisk forskning. Det er grunn til å glede
seg over slike utgivelser, og jeg ser frem til de neste
to samlebind som utvider og supplerer historien om
Sveriges radio og TV.
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