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Medievitenskapelig institusjonsforskning har 
utviklet seg voldsomt de siste tretti årene. Fortsatt 
har imidlertid dette området en tydeligere status 

som �����������	�
�����, enn som forskningsfelt. 
I denne artikkelen trekker jeg opp noe av 

bakgrunnen for dagens forskning på 
medieinstitusjoner, og diskuterer spesielt hva som 

kjennetegner de siste 20 årenes forskning på 
kringkastingsinstitusjoner i Norge. I hvilken grad 
gir denne forskningen et godt grunnlag for å møte 
en endret medievirkelighet, preget av konvergens 

og fragmentering?

Trine Syvertsen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon,
Universitetet i Oslo
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HVA ER EN INSTITUSJON?

Som en innledning til en diskusjon av institusjonsforskningen i medievitenskapen, kan
det være nyttig med en liten eksersis rundt institusjonsbegrepet. Begrepet er ikke lett å
avgrense, og det har klart flere betydninger. I standardverket 
��
�
	�������������	���
��� innleder Dag Østerberg (1994: 85) diskusjonen rundt institusjonsbegrepet på føl-
gende måte:

Når samkvemmet mellom mennesker foregår i henhold til normer som mer eller
mindre ligger i luften, uuttalt, underforstått, danner samkvemmet en struktur eller
et system. Derfra til fastsatte normer og regler for den innbyrdes atferd er det et
steg, en overgang – overgangen til ���������
� – en sosiomateriell struktur med
gjerne skrevne regelverk, egne tilholdsrom eller bygninger og ofte egne ansatte
(spesialister). Instituering er faguttrykket for det som løselig kalles å bringe noe “i
fastere former”.

Viktige stikkord for å bestemme en institusjon, er ut fra dette ��������� (“faste for-
mer”), �
������� 
�	�������
����
�������� �funksjoner og praksiser nedfelt i regler og
rutiner) og ��
����
� (hierarkier av ansatte som behersker og ivaretar ulike sider ved
institusjonens virksomhet). Det er likevel viktig ikke å fokusere eksklusivt på de mate-
rielle og fysiske manifestasjonene ved institusjonsdannelser. For institusjoner represen-
terer også immaterielle trekk, det sett av normer, tolkninger, verdier, diskurser, ideer og
tanker som sirkulerer i og rundt en bestemt sosial praksis. Som Martin Eide ordlegger
seg i et nytt faglitterært verk med tittelen ������������������
����
	�����
���: 

Når vi her snakker om medieinstitusjoner og andre samfunnsinstitusjoner er det
følgelig ikke bare snakk om organisasjoner og strukturer, men like mye om praksi-
ser, og om konvensjoner og normer for hvordan man gjør ting (Eide 1999: 24).

Institusjonsbegrepet omfatter altså mange ulike sider ved sosial praksis. Når man skal
nærme seg institusjoner som konkrete og fysiske forskningsobjekter, er det dermed
nødvendig med en nærmere avgrensning. Et viktig skille synes her å gå mellom en for-
ståelse av institusjoner som ������ som omfatter en rekke organisasjoner og praksiser
(familien, kunsten, terrorbalansen) og en forståelse av institusjoner som �
�������
�	��
������
��� (NSB, Aftenposten, LO). I forhold til medievitenskapelig institusjonsfors-
kning angir dette to forskjellige måter å nærme seg studieobjektet på. I den første
betydningen av begrepet kan vi snakke om instanser, praksiser og diskurser som er fel-
les for mediebransjen som helhet: medienes kulturelle og demokratiske funksjoner, det
legale og normative rammeverket, journalistiske normer og konvensjoner, og så videre.
I den andre betydningen snakker vi om ��������������
��� som noe langt mer avgren-
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set: konkrete aviser, mediebedrifter, reklamebyråer og kringkastingsselskap. Fokus her
er på den enkelte mediebedrifts organisering, funksjon, produksjonsforhold, normsyste-
mer og relasjoner til omverdenen.

I diskusjonen som følger skal jeg i hovedsak konsentrere meg om medieinstitusjo-
ner i den siste, mer begrensete, betydningen av ordet. Begrepet medieinstitusjon skal
altså forstås som den enkelte medieorganisasjon eller bedrift. En slik avgrensning er
gjort for å kunne definere et tydelig fokus for diskusjonen. Avgrensningen er imidlertid
ikke absolutt. Her, som på andre områder i medieforskningen, glir forskningsfeltene
over i hverandre, og det er verken ønskelig eller mulig å skille enkeltorganisasjonene
klart fra det større settet av praksiser og diskurser som omgir dem.

FORSKNING PÅ MEDIEORGANISASJONER:
FRA “EFFEKT” TIL “SENDER”

Forskningen på medieorganisasjoner – det som gjerne kalles “senderleddet” i en enkel
lineær kommunikasjonsmodell – går tilbake til 1960-tallet. Som alle som har lest sin
faghistorie godt vet, var den samfunnsvitenskapelige medieforskningen på denne tiden
fortsatt mest opptatt av �������� og av hvordan publikum brukte mediene. Gradvis
begynte imidlertid forskere å søke seg “bakover” i kommunikasjonskjeden, fra “motta-
ker” til “budskap” til “avsender”. Denne prosessen innebar ikke noe brudd med motta-
kerorienteringen per se, det var fortsatt effektene som var regnet som det mest interes-
sante aspektet ved medienes virksomhet. Det ble imidlertid sett som interessant å utfor-
ske effektenes bakenforliggende “årsak”. Som Denis McQuail uttrykker det:  ����
�	��
��!���
�����
��"�������#"�����#�
����������������$�(1994, kapittel 7).

Et eksempel på hvordan effektorienteringen, så seint som på slutten av 1970-tallet,
fungerte som en overordnet legitimering og referansepunkt for forskningen på institu-
sjoner, finner vi i Helge Østbyes rapport “Norsk rikskringkasting: oppbygging, pro-
gramvirksomhet, publikumsreaksjoner” fra 1977. I denne rapporten, som danner grunn-
laget for det som seinere ble maktutredningens NRK-del, ligger hovedvekten på NRKs
egen virksomhet, organisasjon og programproduksjon. Rapporten berører ikke effekt-
spørsmålet overhodet. Likevel knyttes denne forskningen opp mot effektparadigmet. I
forordet skriver Østbye at “disponeringen av rapporten bygger på Lasswells kjente
femdelte spørsmål: 

Hvem
Sier hva 
Til hvem 
Gjennom hvilken kanal 
Og med hvilken effekt?
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I det samme forordet understreker Østbye eksplisitt hvor kort institusjonsforskningen er
kommet i forhold til andre deler av medieforskningen. I klargjøringen av de begrens-
ningene som ligger til grunn for rapporten, sier han:

Når det gjelder materialet til del 1 – institusjonen NRK – har de vært foretatt så få
vitenskapelige undersøkelser at det har vært nødvendig å spe på med annet materi-
ale. To utredninger fra Kringkastingslovutvalget (NOU 1972: 25 og NOU 1975: 7)
har vært til stor hjelp. 

KRITISK VURDERING AV MEDIENES EGENLEGITIMERING

Det kan også identifiseres en annen og mer ideologikritisk bakgrunn for at forskere på
1960- og 1970-tallet begynte å interessere seg for “senderorganisasjonene”. Kritisk inn-
stilte forskere var interessert i å gå bak medienes egenlegitimering knyttet til uavhen-
gighet, ytringsfrihet, demokrati og sosial ansvarlighet, og påvise at mediene, framfor å
være uavhengige aktører i det godes tjeneste, faktisk var en del av samfunnets ideolo-
giske maktapparat. Tidligere beskrivelser av medienes funksjoner og normsystemer
hadde, med noen unntak, vært sterkt pluralistiske i sin orientering, og støttet i høy grad
opp under den (vestlige) pressens egen oppfatning av sin virksomhet. Et bidrag som ble
mye brukt og sitert (og hvis avleggere fortsatt brukes i høy grad1) er “The Four Theo-
ries of the Press” (1956). Følgende er et sitat fra bokas norske oversettelse, utgitt av
Institutt for Journalistikk i 1977:

Vår egen presse gjør sitt beste for å finne fram til sannheten, mens den i Sovjet-
Unionen beflitter seg på å innprente de vedtatte marxist-leninistisk-stalinistiske
sannheter [...] Vi er til de grader ivrige etter å sikre oss at informasjon og tankevirk-
somhet utfordrer hverandre. Sovjet-russerne gjør sitt ytterste for at bare den ved-
tatte sannhet passerer gjennom lovlige kanaler.

Representanter for den nye mediekritiske bølgen var – for å si det mildt – ikke overbe-
vist om at “vår egen presse gjør sitt beste for å finne fram til sannheten”. Tvert imot
brakte denne bølgen med seg en interesse for å undersøke hvordan mediebudskap fak-
tisk ble produsert, og hva som kjennetegnet medieorganisasjonenes relasjoner til øvrige
økonomiske og politiske maktsentra. Også her var ideen om “effekter” viktig, men på
en litt annen måte enn i den klassiske publikumsforskningen. Det avgjørende spørsmå-
let her var i hvilken grad mediene påvirket individenes virkelighetsoppfatning i ideolo-
gisk forstand – den såkalte “ideologiske effekt” (Hall 1977) – og på hvilken måte denne
effekten var et produkt av medienes plassering som en del av det kulturelle, økono-
miske og politiske maktapparatet. Forskere innenfor politisk-økonomi-skolen var også
opptatt av i hvilken grad det rådende kapitalistiske samfunnssystemet med privat eier-
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skap og profittmaksimering som mål, hadde “effekter” på medienes organisering, pro-
duksjon og innhold (Murdoch og Golding 1977). 

JOURNALISTPROFESJON OG NYHETSPRODUKSJON

En tredje bakgrunn for framveksten av en mediefaglig institusjonsforskning, ligger i
studier av journalistprofesjonen og produksjon av journalistiske produkter. Forskning
på disse områdene har røtter tilbake til tidlig i det 20. århundre, men denne tidlige fors-
kningen la i høy grad et aktørperspektiv til grunn, og betraktet journalistenes individu-
elle egenskaper som den viktigste forklaringsfaktoren (Eide 1992). Fra slutten av 1970-
tallet ble det imidlertid fra mange hold etterlyst en mer strukturorientert forskning på
medieorganisasjoner og nyhetsproduksjon. En mye sitert artikkel som omhandler nett-
opp dette, var Philip Elliotts “Media Organizations and Occupations – An overview” i
antologien �����%
�����"���
������
"���� som kom i 1977. Elliott skrev her at det
fortsatt var “vast gaps” i samfunnsforskernes viten om hvordan mediebudskap ble pro-
dusert, rekrutteringen til ulike medieprofesjoner, organisasjonsmessige mål og journa-
listiske produksjonsformer. På det tidspunktet da dette ble skrevet, var imidlertid både
Elliott selv og en rekke andre forskere i gang med undersøkelser der nettopp disse ele-
mentene stod sentralt. På tampen av 1970-tallet ble det publisert en rekke undersøkelser
av ��������
�����
��� i mediebedrifter, studier som fortsatt regnes som klassiske og
som siteres i enhver nyhetsanalyse med respekt for seg selv (blant andre Epstein 1973,
Tuchman 1978, Gans 1979, Burns 1977, Schlesinger 1978, Golding og Elliott 1979).
Den første norske avleggeren innen denne skolen var Ola B. Siverts' studie av nyhets-
produksjon i &��	����'������ (1984). Seinere kom blant annet Arne Martin Klausens
studie av Dagbladets overgang til tabloidformat (1986) og Roel Puijks studie av opp-
lysningsavdelingen i NRK (1990).

De nye studiene var opptatt av å vise at nyheter ikke bare avspeilte virkeligheten,
men ble ��
������ i henhold til bestemte rutiner, standarder og krav. Disse rutinene ble
ikke definert verken av enkeltaktører eller den enkelte mediebedrift, men ble sett som
et produkt av et komplekst samspill mellom eksterne rammebetingelser, samfunnsmes-
sige maktsentra og medieorganisasjonenes egne mål og strategier. Et nøkkelbegrep i
denne sammenheng, som er felles for mye av den institusjonsforskningen som utviklet
seg fra 1980-tallet og utover, er ideen om medienes �
������
���: mediene er ikke bare
demokratiske organisasjoner med samfunnsnyttige funksjoner, men bedrifter som skal
overleve og tjene penger på et marked. Dette faktum samt de offentlige kringkastings-
medienes nære relasjon til staten, har konsekvenser for hele produksjonskjeden fra
råmaterialet samles inn og til det ferdige produktet presenteres.
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INSTITUSJONSHISTORIEN OG FAKTAFRAMSTILLINGEN

Den fjerde og siste bakgrunnen for framveksten av en mediefaglig institusjonsfors-
kning som skal nevnes her, er rett og slett behovet for faktakunnskap, bakgrunn og kro-
nologi om ulike medier. Dette har gitt opphav til to typer framstillinger som er svært
nyttige for enhver medieforsker: faktaframstillingen og institusjonshistorien. Alle som
beveger seg inn på et nytt forskningsfelt vet hvor viktig det er å ha tilgang til ett eller
flere verk som oppsummerer bakgrunnen og etablerer kronologien for det fenomenet
man vil studere; finner man ikke det, blir man nødt til å egne seg til en del nitid små-
plukkarbeid før man i det hele tatt kommer i gang. Heldigvis er det en ekstern og rela-
tivt sterk etterspørsel etter slike framstillinger; mange sentrale framstillinger hadde
neppe blitt realisert uten eksterne midler og påtrykk utenfra. I Norge fikk vi for eksem-
pel den første samlete framstillingen av norske medieinstitusjoner som et produkt av
maktutredningen (NOU 1982:30), NRKs historie ble til som et oppdrag fra NRK (Dahl
1975, 1978, Dahl og Bastiansen 1999), historieboka om norske journalister er skrevet
som jubileumsbok på oppdrag fra Norsk Journalistlag (Ottosen 1996) og historien om
“levende bilder i Norge” (1996) ble til som et resultat av en egen bevilgning fra Norges
Forskningsråd.

MEDIEINSTITUSJONER SOM UNDERVISNINGSOMRÅDE

I de seinere år har også de framvoksende utdanningstilbudene på medieområdet gjort
sitt til å opprettholde etterspørselen etter faktapreget litteratur om de ulike mediene.
Betrakter vi fagplanene til de ulike medieutdanningene i Norge, ser vi at området
“medieinstitusjoner” er et framtredende element de fleste steder. Ved Institutt for
medier og kommunikasjon i Oslo representerer ��������������
��� ett av åtte hovedom-
råder som studiefaget medievitenskap er inndelt i, og ved Institutt for medievitenskap i
Bergen er ��������������
���(��������
	��
������	�����
����ett av fire hovedområder på
grunnfaget. Denne klare markeringen av “medieinstitusjoner” som et av de mest sen-
trale undervisningsområdene i medievitenskapen savner foreløpig et motsvar på fors-
kningssiden. Det finnes eksempelvis få tidsskrifter, konferanser eller arbeidsgrupper
knyttet til begrepet “medieinstitusjoner”, og begrepet brukes heller ikke som klassifise-
ringsbegrep hos Nordicom. 

Sammenliknet med andre undervisningsområder som “publikum” og “tekst”, er det
altså mye som tyder på at området “medieinstitusjoner” fortsatt har sin tydeligste iden-
titet som et ���������
����� framfor som et vitenskapelig forskningsområde, og dette
kommer også klart til uttrykk i måten pensumlitteraturen er ordnet på. Mens litteraturen
på “publikum” og “budskap/ tekst” gjerne er ordnet etter fagtradisjoner eller teoretiske
innfallsvinkler, er litteraturen på området “medieinstitusjoner” samvittighetsfullt satt
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opp, bransje for bransje, med størst plass for presse, film og kringkasting. Her er det
“bakgrunn og kunnskap” som ser ut til å være den viktigste pedagogiske målsettingen,
framfor å gi studentene innføring i ulike institusjonsanalytiske teorier og tilnærminger. 

Den samvittighetsfulle inndelingen i ulike bransjer har imidlertid også sin bakgrunn
i måten institusjonsforskerne har innrettet sin virksomhet på. Få forskere synes å opp-
fatte seg selv som “institusjonsforskere” per se, identiteten synes i høyere grad å være
knyttet til det enkelte medium (presseforsker, kringkastingsforsker, filmforsker). Der-
med blir også formålet om å gi kunnskap om den enkelte bransje i mange tilfeller vikti-
gere enn å analysere institusjonen ut fra en bestemt teoretisk innfallsvinkel eller per-
spektiv.

FORSKNING PÅ KRINGKASTINGSINSTITUSJONER I NORGE

Det faktum at forskere på institusjonsfeltet gjerne knytter sin identitet mer til det
medium man studerer enn til institusjonsforskningen som sådan, er også forklaringen
på at jeg i det følgende skal avgrense meg til å diskutere �
��� ����	������	��
������	.
Formålet med framstillingen som følger er å drøfte utviklingen av institusjonsforsknin-
gen på ett område i ett land, for dermed å forsøke å si noe om hvordan denne forholder
seg både til “røttene” og til de framtidige utfordringene på mediefeltet. Valget av ett
område og ett land kan synes noe nærsynt, men er nødvendig dersom ikke framstillin-
gen skal bli for generell og overflatisk. I løpet av de siste 20 årene har det vært en
enorm ekspansjon i medieforskningen, og selv med ett felt og ett land er det vanskelig å
trekke fram karakteriserende trekk ved forskningen som helhet. 

Framstillingen vil videre i høy grad være preget av mine egne interesseområder
innen kringkastingsfeltet, samtidig som det til en viss grad er en beskrivelse “innenfra”,
med dertil manglende distanse til det som diskuteres. Disse begrensningene gjør at de
vurderinger som presenteres først og fremst bør betraktes som punkter til en diskusjon,
framfor som et forsøk på å gjøre opp noen endelig status over feltets utvikling.

Det mest åpenbare utviklingstrekket ved forskningen på radio- og TV-institusjoner i
Norge de siste 20 årene, er den formidable økningen i ���	�� og �������� på forsknin-
gen. Ser vi på de verkene Nordicom har registrert som forskning på kringkastingorgani-
sasjoner i Norge fram til midten av 1980-tallet, dreier dette seg nesten utelukkende om
offentlige dokumenter, foredrag i kringkastingsrådet og liknende forum, og korte arti-
kler i )�������� *��
� og +�����	� ,-.� (det finnes noen viktige unntak fra dette,
hvorav noen allerede er nevnt). Fra slutten av 1980-tallet skjer det imidlertid en liten
eksplosjon på dette området: Ikke bare begynner det å snike seg inn flere ordentlige
forskningsrapporter mellom alle de korte foredragene og møtereferatene, det kommer
også vesentlige bidrag fra de mange nye mediestudentene som flokker seg til feltet.
Høsten 1986 åpner det første medievitenskapelige hovedfagstilbudet i Bergen, og fra
dette tidspunktet begynner semesteroppgaver, hovedoppgaver og etter hvert doktorav-
handlinger å gi et betydelig tilskudd til institusjonsforskningen.
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Dersom man skal dele inn forskningen på dette området i faser eller generasjoner,
slik det er vanlig i oversikter av denne type, fortoner det seg naturlig, ut fra det som nå
er sagt, å trekke et skille ett eller annet sted rundt midten av 1980-tallet. Verker som er
produsert tidligere enn dette,  kan man betrakte som en slags “førstegenerasjonsfors-
kning” som vil være preget av de tendensene som er trukket fram tidligere: kanskje
først og fremst ønsket om å studere “senderleddet” i kommunikasjonsprosessen og
interessen for faktaframstillinger og institusjonshistorie. Dette har sin parallell til annen
bruk av generasjonsbegrepet i medieforskningen; Scannel og Cardiff (1991) snakker
for eksempel om generasjoner i kringkastingshistorieskrivingen der første generasjon
jobber med bakgrunn, kronologi og kontekst mens neste generasjon i større grad arbei-
der med å forklare de prosessene som ligger bak innholdet. Et slik generasjonsskille er
imidlertid ikke uproblematisk i forhold til forskningen på radio- og TV-institusjoner i
Norge. Hovedgrunnen til dette er at det ikke bare er forskningsmiljøet som har endret
seg de siste 20 årene, men også selve studieobjektet. Hele den institusjonelle organise-
ringen av kringkasting i Norge har gjennomgått store forandringer i samme periode.
Dette betyr først og fremst at behovet for “førstegenerasjonsforskning” ikke opphører
så snart de første oversiktsverkene er ferdige, tvert imot er det slik at hver nye kringkas-
tingsinstitusjon og enhver endring i den institusjonelle orden produserer et nytt kunn-
skapsvakum. Det er også et faktum at endringer på ett felt gjerne produserer en større
interesse for det som var eller som er i ferd med å forsvinne. Innenfor det feltet som dis-
kuteres her, kommer dette tydelig til uttrykk gjennom en ny interesse for kringkastings-
historie på 1990-tallet (se for eksempel Totland 1992, Eide 1993, Theisen 1993, Basti-
ansen 1995, Bastiansen og Syvertsen 1996, Dahl m.fl. 1996, Bakøy 1999).

Det som her er sagt betyr at all kringkastingsforskning som har foregått de siste 20
årene i Norge på sett og vis er “førstegenerasjonsforskning” – forskning som uavhengig
av teoretisk perspektiv har som formål å dokumentere prosesser og institusjonelle trekk
som ingen tidligere har analysert. Skal man dele denne forskningen inn i faser, er det
dermed mer fruktbart å gjøre et skille på grunnlag av hvilket tema som studeres. En
pragmatisk tredeling kan for eksempel gjøres mellom framstillinger som analyserer
NRK før monopolbruddet, framstillinger som tar for seg endringene som fulgte i kjøl-
vannet av de store omveltningene på kringkastingsområdet på 1980-tallet, og forskning
som fokuserer mer på den seinere tids fragmentering og konvergens innen kring-
kastingssektoren. I det følgende skal jeg bruke en slik tredeling (med hovedvekt på de
to første fasene) i et forsøk på å peke på noen forskjeller i ambisjoner og perspektiver
mellom ulike bidrag. Til en viss grad representerer dette tre “generasjoner” i forsknin-
gen på kringkastingsinstitusjoner i Norge, men inndelingen er, som vi skal se, langt fra
absolutt. På mange måter gir det mer mening å snakke om flere generasjoner innenfor
hvert tema som studeres. 
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FASE I. FORSKNING PÅ NRK FØR MONOPOLBRUDDET 

Forskningen på NRK før monopolbruddet omfatter først og fremst de to typer av verk
som jeg har nevnt over: institusjonshistorien og faktaframstillingen. Vitenskapelig sett
kjennetegnes denne forskningen av stor detaljrikdom og store ambisjoner når det gjel-
der å formidle et helhetlig bilde, mens ambisjonene er tilsvarende lave når det gjelder
teori og overordnete perspektiver. Ofte er det ikke engang spesifisert klare problemstil-
linger for slike verk, utover det å gi en “en oversikt”. Et godt eksempel gir igjen Helge
Østbyes faktaframstilling ,
������������	������	/�+����		��	���)�
	��������
������
)��������������
��� fra 1977, en rapport på over 350 sider, spekket med informasjon
om NRK. Denne rapporten er åpenbart nyttig for alle som ønsker å danne seg et bilde
av NRK før monopolbruddet. Siktemålet med rapporten presenteres imidlertid forsiktig
og nesten apologetisk. I forordet står det: 

Denne rapporten tjener flere formål. I første omgang er den skrevet som et forar-
beid til et kapittel om Norsk rikskringkasting i Maktutredningens delrapport “Mas-
semedienes makt”. [...] Det er imidlertid et håp fra forfatterens side at rapporten
kan ha et litt videre bruksområde. Den inneholder ganske mye informasjon om
Norsk rikskringkasting. Selv om det meste av denne informasjonen finnes tilgjen-
gelig på andre måter, kan det være et behov for en sammenstilling av relativt vel
etablerte kjensgjerninger om NRK. Radio og fjernsyn opptar mange, og det er min
oppfatning at debatten om dette viktige feltet av samfunnslivet ville tjene på at en
del informasjon om institusjonen Norsk rikskringkasting fikk en videre spredning.

Trebindsverket om NRKs historie (Dahl 1975, 1978, Dahl og Bastiansen 1999) og de
mange enkeltstudiene som denne framstillingen støtter seg på (se tidligere referanse til
kringkastingshistoriske hovedoppgaver), er et annet eksempel på hvordan oversikt og
detaljrikdom prioriteres til fordel for et mer helhetlig analytisk rammeverk. Framstillin-
gen av NRKs historie er et ambisiøst og omfattende historieverk og representer et bety-
delig bidrag til norsk medieforskning, men som sjangeren forutsetter, signaliseres det et
beskjedent ambisjonsnivå og et ønske om først og fremst å lage en framstilling som
andre kan bygge videre på. I forordet til bind tre, som representerer kulmineringen av
mer enn 20 års arbeid på mange hundre sider, kommer forfatterne med følgende
beskjedne programerklæring:

Formålet med fremstillingen er å gi radioens og fjernsynets historie i Norge en før-
ste samlet fremstilling, og derigjennom å etablere medieutviklingens kronologi. Å
finne ut hvordan ting egentlig faller etter hverandre i tid, og derfra hvordan de
årsaksmessig henger sammen i begivenhetskjeder eller etapper, har hele veien gitt
en ledetråd. [...] Om boka gir bare et første tidsskjelett for videre studier i radio og
fjernsyn, er formålet nådd.
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Et beskjedent teoretisk ambisjonsnivå er ingen nødvendighet, selv om man skriver fak-
tapregete eller institusjonshistoriske framstillinger. På 1990-tallet kommer det da også
kringkastingshistoriske bidrag med tydeligere teoretiske perspektiver og en større vilje
til å koble historisk analyse med mer allmenne medie- og filmvitenskapelige fors-
kningstradisjoner (se for eksempel Bakøy 1999). Dette kan markere en mulig overgang
mellom en førstegenerasjon og en annengenerasjon forskere innenfor akkurat dette
området, men det er foreløpig få norske kringkastingshistoriske bidrag som har en slik
innretning.

DEN POLITISKE OFFENTLIGHET RUVER

Uansett hvilket perspektiv som legges til grunn, kan det imidlertid identifiseres et mar-
kert fellestrekk ved samtlige analyser av NRK før monopolbruddet: Relasjonen mellom
NRK og den politiske og kulturelle offentlighet ruver i forhold til kringkastingens rela-
sjoner til alle andre maktsentra. Selv om måten dette framstilles på varierer fra bidrag
til bidrag, dreier alle studier seg i større eller mindre grad om de (kultur-)politiske
organenes mulighet til å påvirke NRK og NRKs bestrebelser i retning av å tilkjempe
seg en mest mulig selvstendig status. Økonomiske drivkrefter, påvirkningen fra “mar-
kedet”, spiller en heller beskjeden rolle i disse analysene. I den grad relasjonene mel-
lom kommersielle og industrielle interesser og NRK drøftes, beskrives disse gjennom-
gående som mer harmoniske enn relasjonen til det politiske nivå. I Østbyes framstilling
(1977) beskrives for eksempel slike relasjoner gjennomgående som preget av “samar-
beid”, “felles problemer”, “avhengighet”, og “god kontakt”.

Den ruvende politiske relasjonen peker også mot et metodisk og kildemessig poeng.
Selv om det er gjort intervjuer, trukket inn program- og seerstatistikk og drevet pro-
gramhistorisk rekonstruksjon og tekstanalyse, støtter denne forskningen seg først og
fremst på dokumentmateriale og andre skriftlige kilder. I disse dokumentene, særlig i
offisielle dokumenter som årsmeldinger, kringkastingsrådesreferater og styrereferater,
er det relasjonene til den politiske og kulturelle offentlighet som dominerer, mens andre
relasjoner ikke like lett lar seg spore.

FASE II. FORSKNING PÅ “DEN NYE MEDIESITUASJONEN”

Fra midten av 1980-tallet blir omveltningene på kringkastingsområdet – avmonopolise-
ringen, videorevolusjonen, kanaleksplosjonen – et av de mest sentrale temaene for
medieforskningen i Norge, som i andre land. En ny generasjon studenter og forskere
trekkes til de nye mediefagene, og for denne generasjonen blir endringene i kringkas-
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tingsinstitusjonene ett av de store interessefeltene – på samme måte som studenter mot
slutten av 1990-tallet fascineres av Internett og multimedia som en inngangsport til
medievitenskapelige studier. Som Internett på 1990-tallet kan studeres fra mange vin-
kler, var det også utallige måter å nærme seg kringkastingsendringene på 1980-tallet. Et
tilbakeblikk på forskningen viser imidlertid at noen perspektiver og tilnærmingsmåter
ble foretrukket mer systematisk enn andre.

Fascinasjonen med den nye mediesituasjonen på 1980-tallet innebar for det første
en ny interesse for ������������ bak medieutviklingen. Nå er det ikke lenger de kultu-
relle og politiske interessene som er i fokus, i forskningen på den “nye” mediesituasjo-
nen er “teknologien” og “markedet” av langt større interesse. Mediepolitikernes rolle
blir snarere beskrevet som en rolle preget av avmakt enn makt, og relasjonen mellom
kringkastingsaktørene og industrien mister sitt harmoniske preg i medievitenskapelige
framstillinger. Markedet er ikke lenger nasjonale radiofabrikker og en uskyldig plate-
bransje: Nå er det de “internasjonale programvareprodusentene”, “teknologigigantene”,
“globale finansinteresser” og de “transnasjonale medie- og reklameimperiene” vi har
med å gjøre. Med utgangspunkt i strukturelle teorier om teknologiutvikling og mar-
kedsstyring, og normative perspektiver på offentlighet og demokratisering, studeres det
i flere analyser utover 1980- og 1990-tallet hvordan tradisjonelle skanser faller og nye
medier får anledning til å etablere seg (se for eksempel Helland 1987, Skogerbø 1988,
1996, Lundby og Futsæter 1993, Syvertsen 1986, 1992). Oppmerksomheten rundt
endrete vilkår på kringkastingsområdet bidrar også til at ������
�������seiler opp som et
selvstendig interessefelt for medievitenskapelig analyse. Her er inspirasjonskildene en
mer pluralistisk sosiologi som setter aktørene og deres handlingsbetingelser i fokus
(Østbye 1995).

Fra en analyse av endringene i rammebetingelsene, og da særlig teknologi, økonomi
og politikk, etablerer forskningen en årsakskjede der det naturlige neste steg er å under-
søke faktiske kringkastingsorganisasjoner. Det interessante med perspektivene og
temavalget på dette området er imidlertid at forskningen i liten grad interesserer seg for
de ��� institusjonene som vokser fram. Med unntak av noen interessante studier av de
mer idealistiske nærradio og lokal-TV-forsøkene (Kristiansen 1984, Skogerbø 1988)
handler nesten all forskning i denne fasen om hvordan NRK tilpasser seg den nye
mediesituasjonen. Særlig merkbart er det at ingen forskere eller hovedfagsstudenter
velger å følge etableringen av de mange private og kommersielle radio- og TV-kana-
lene som kommer på banen: TV3, TVNorge, P4, Radio 1, ZTV, TV2 eller andre2.
Symptomatisk nok var det først da NRK2 ble etablert at vi fikk den første etablerings-
studien på dette feltet, og da fra en som kom utenfra den tradisjonelle medieforsknin-
gen (Wennes 1997). 

Dette betyr likevel ikke at TV2 og de andre nye kanalene er fraværende fra institu-
sjonsanalysene, men at de, i den grad de analyseres, først og fremst trekkes inn i kom-
parative analyser med NRK. Dette gjelder for eksempel Hellands analyse av nyhetspro-
duksjonen på TV3 og NRK (1993) og den tilsvarende analysen av NRK og TV2 (Hel-
land og Sand 1998), Enlis analyse av produksjon av debattprogram på P4 og NRK P2
(1998), og min egen analyse av NRK og TV2s strategi og programpolitikk (1997). Som
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jeg skal argumentere for seinere, er det nesten alltid fruktbart å legge an et komparativt
perspektiv, og samtlige av disse studiene har gitt viktige bidrag til kunnskapen om nye
medieinstitusjoner sett “innenfra”. Det er likevel en viss fare for at NRKs tradisjonsrike
posisjon og den overveldende mengden av informasjon om NRK i forhold til de nye
institusjonene gjør at sammenlikningene til en viss grad kan skje på de etablerte institu-
sjonenes premisser. Institusjonsforskerne bør derfor ikke slå seg til ro med bare å sam-
menlikne NRK og TV2 (eventuelt P4). En komparativ studie av TV3 og TVNorge,
eller to produksjonsselskap, kunne for eksempel gi nyttige innsikter om ulike kommer-
sielle strategier. På samme måte kunne det være interessant med en sammenliknende
organisasjonsstudie av for eksempel NRK og Telenor, med fokus på hvordan institusjo-
nene har taklet overgangen fra statsmonopol til konkurransebedrifter.

ET FUNKSJONALISTISK PERSPEKTIV?

Et av de mest sentrale spørsmålene i forskningen på den nye mediesituasjonen som
utviklet seg fra slutten av 1980-tallet er altså: 0�
���������,-.�������������	��
�����
�������
	����������������������	������1�Måten denne problemstillingen er formulert
på sier allerede en del om hva slags overordnet perspektiv som har preget denne fors-
kningen: et perspektiv som fokuserer på endring som ���������	 til ytre rammebetingel-
ser. De fleste studiene som på en eller annen måte tar for seg NRKs rolle i den nye
mediesituasjonen ser altså ut til å bygge på en relativt lineær årsaksskjede der noen ytre
drivkrefter – teknologiske, politiske, økonomiske – endrer mediesituasjonen slik at det
blir konkurranse og markedsstyring, noe som igjen fører til en eller annen form for
“krise” for de etablerte kringkastingsinstitusjonene. Premisset er videre at kringkas-
tingsinstitusjonene ���	���� på truslene og utfordringene utenfra, og at dette igjen gir
opphavet til konflikter og utvikling av nye strategier nedover i organisasjonen. Fors-
kningens oppgave blir, i et slikt perspektiv, å dokumentere de konkrete utslagene av til-
pasningsstrategiene på ulike nivåer, enten dette dreier seg om forandringer i avdelings-
repertoar og avdelingsidentitet (Puijk 1990), ideologi og programpolitikk (Syvertsen
1992, 1997), nyhetsproduksjon og nyhetsideologi (Helland og Sand 1998), kanalidenti-
tet og programflater (Ytreberg og Orgeret 1997), produksjonsformer og tekstlige strate-
gier (Ytreberg 1999) eller målgruppeorientering (Bachman 1999), for å nevne noen
eksempler. Igjen er det viktig å understreke at vi her har å gjøre med omfattende og vik-
tige analyser, hvorav de sist ankomne klart kan sies å utgjøre et annengenera-
sjonsperspektiv som trekker inn nye teoritradisjoner og går mer i dybden på sentrale
områder. Likevel er det interessant at perspektivet om at “endring kommer utenfra” i
liten grad problematiseres i noen av disse analysene. Dette gjør at den implisitte meta-
teoretiske modellen som studiene bygger på får noe funksjonalistisk over seg: Samfun-
net er en organisme, og strukturelle endringer fører til at de enkelte delene inne i orga-
nismen omformer og tilpasser seg den nye virkeligheten. 
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Dette perspektivet skiller seg i høy grad fra det som anlegges i den mer historiske
og faktaorienterte forskningen på NRK før monopolbruddet. I disse beskrivelsene ses
NRKs holdning som langt mer proaktiv enn reaktiv; det er i høy grad NRK selv som får
ting til å skje, og NRK framstår som en aktør som har stor mulighet til å påvirke og
endre sine rammebetingelser. Erling Kjekstad, som har skrevet en historisk studie av
hvordan fjernsynet ble innført i Norge (1974), ser det for eksempel slik at det er NRK
som er den viktigste aktøren for å få endringene i gang. På samme måte har Dahl og
Bastiansen i siste bind av NRKs historie (1999) anlagt et perspektiv der utviklingen
innad i NRK på 1970-tallet blir ett av de viktigste bidragene til å forklare det seinere
monopolbruddet. Nå er det mange indikasjoner på at et slikt perspektiv faktisk er mer
dekkende for tiden før monopolbruddet enn den seinere perioden, da NRK i større grad
er i en avmaktsposisjon. Likevel er det interessant at et perspektiv der for eksempel
NRKs strategier ses som en bakgrunn og forklaringsfaktor for mediepolitikk endringer,
så langt har vært lite framtredende i den seinere forskningen.

LEGITIMITET OG ALLMENNKRINGKASTING

Et siste viktig trekk som skiller forskningen på NRK før og etter monopolbruddet, er at
fokuset skifter fra politiske maktrelasjoner til institusjonenes eget arbeid for å opprett-
holde sin ��	��������. Den ruvende relasjonen NRK–Stortinget er fortsatt til stede, men i
den nye mediesituasjonen er det en økende anerkjennelse av at NRK – og liknende
kringkastingsinstitusjoner – er avhengig av atskillig mer enn aksept fra “staten”, lisens-
bevilgninger og et vennligsinnet kringkastingsråd for å kunne vokse og utvikle seg.
Samtidig er det heller ikke slik at disse institusjonene kan leve av “markedet” alene, og
ensidig satse på de samme legitimitetsstrategiene som de kommersielle selskapene.
NRK befinner seg altså i en helt spesiell posisjon i forhold til andre institusjoner: Sel-
skapet er avhengig av oppslutning fra en bred politisk og kulturell offentlighet for å
kunne forsvare sine privilegier og må, i forhold til sine konkurrenter, balansere mellom
svært motstridende krav og forventninger. 

Hvordan NRK balanserer disse ulike forventningene blir dermed et hovedfokus for
forskningen på NRK etter monopolbruddet. Dette gir seg ikke bare utslag i analyser av
organisasjonsmessige og programpolitiske legitimitetsstrategier, men også, som i
Espen Ytrebergs avhandling (1999), i analyser av tekstlige endringer og hvordan “sen-
derorganisasjonen” ikler seg ulike former for autoritet i sin henvendelsesform. Institu-
sjonsforskningen på dette området har imidlertid vist at behovet for politisk legitimitet
ikke bare gjelder de gamle monopolinstitusjonene. Dette kommer blant annet fram i
Knut Hellands doktoravhandling, der hensynet til politisk legitimitet blir hovedforkla-
ringen på hvorfor TV3 i det hele tatt valgte å etablere en nyhetstjeneste (1993). Min
egen analyse av TV2 viser også at politisk legitimitet fortsatt har betydning for å sikre
private institusjoner gode rammevilkår, selv om dette får mindre betydning etter hvert
som de privilegiene staten forvalter minsker i verdi (Syvertsen 1997).
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Et annet utslag av interessen for legitimitetsproblematikken er at uttrykket “public
service” eller “allmennkringkasting” får økt viktighet, i den grad at enkelte har valgt å
se dette som selve det definerende trekket ved forskningfeltet. Hos Søndergaard (1996)
brukes for eksempel “public service-forskning” som en samlebetegnelse for all nordisk
forskning som er opptatt av institusjonelle forandringer i kringkastingsorganisasjonene.
Mens “public service” knapt nevnes i pre-monopolbrudd-forskningen, blir dette uttryk-
ket nærmest allestedsnærværende fra midten av 1980-tallet (for en oversikt, se Syvert-
sen 1990, Carlsson (red.) 1999). En viktig grunn til dette ligger i at NRK, som liknende
kringkastingsinstitusjoner, gjør begrepet til et sentralt element i sine legitimeringsbe-
strebelser, samtidig som at begrepet inntar en helt sentral plass som mediepolitisk sty-
ringsverktøy. Dermed blir det nødvendig for forskerne å forholde seg til den økende
bruken av begrepet som et uttrykk for institusjonelle og kulturpolitiske forandringer. 

I forskningen som utvikler seg utover på 1990-tallet inntar imidlertid begrepet
“allmennkringkasting” en mer selvstendig, men også noe mer uklar posisjon i forsknin-
gen. I mange institusjonsanalytiske arbeider ser det ut til at man velger å bruke begrepet
“allmennkringkasting” framfor det mer prosaiske og konkrete “NRK” (eller mer sjel-
den “TV2”, “SVT”, “DR”, “BBC” ...), for derigjennom å gi en illusjon av generaliser-
barhet til arbeider som i all hovedsak forholder seg til en nasjonal virkelighet. Faktum
er imidlertid at det er svært langt mellom de komparative analysene av ulike lands
medieinstitusjoner,3 og det er derfor vanskelig å si i hvor stor grad “allmennkringkas-
tingen” i ett land er lik eller forskjellig fra andre lands. Dette spørsmålet problematise-
res i liten grad i de ulike bidragene. Tendensen er heller at man bruker løsrevene biter
fra forskningen på andre lands kringkastingsinstitusjoner til å støtte opp om egne funn,
uten å diskutere om vi har å gjøre med sammenliknbare størrelser.

TVERRFAGLIGHET RUNDT ENSIDIG FOKUS

Oppsummeringsvis kan det slås fast at forskningen på mediesituasjonen og NRK etter
monopolbruddet er omfattende og legger an mange ulike perspektiver. Forskningen
preges også av en høy grad av tverrfaglighet og metodepluralisme: Det benyttes både
dokumentanalyser, intervjuer, observasjon, programstatistiske metoder og tekstanaly-
ser, og det er ikke uvanlig å finne tradisjonelt samfunnsvitenskapelige og tradisjonelt
humanistiske metoder i samme studie. På andre områder er imidlertid ikke den nye
forskningen særlig grenseoverskridende. Jeg har allerede pekt på at forskningen i høy
grad begrenser seg til endringer i de tradisjonelle kringkastingsinstitusjonene, framfor å
interessere seg for de private og kommersielle kanalene og deres strategier. Innenfor
disse institusjonene er det fortsatt de genrene som har høy status i forhold til en politisk
og kulturell offentlighet, og da særlig nyheter, kultur og faktaproduksjon, som får størst
oppmerksomhet. Når det gjelder hvilken del av organisasjonen som studeres, er det de
tradisjonelle programavdelingene som er i fokus; fra medieforskerhold har det vært
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liten interesse for de strategier som legges i økonomiavdelingen, forskningsavdelingen,
informasjonsavdelingen eller teknisk avdeling. Det er tydelig at det fortsatt er mediein-
stitusjonenes karakter av å være ����
�����
�������� (og dermed potensielt ��������
�
��������) medieforskerne er interessert i, og den nye medieforskningen har, på tross av
sin sterkt tverrfaglige og pluralistiske karakter, i mindre grad maktet å tiltrekke seg for-
skere som primært er opptatt av mediene som �������. Innenfor denne forskningen er
det også lite organisasjonsforskning i klassisk forstand, og det som er gjort er typisk
skrevet innenfor andre fagtradisjoner (se for eksempel Jacobsen 1992).

Jeg har videre pekt på at de fleste studiene er nasjonale i sin fokus, og i den grad
studier av nye kringkastingsinstitusjoner gjøres, har dette først og fremst skjedd gjen-
nom en sammenlikning mellom de nye “allmennkringkastingsinstitusjonene” og NRK.
Det er påfallende få studier som sammenlikner eller ser på relasjonene mellom kring-
kastingsinstitusjoner og andre medier, andre kulturprodusenter eller andre former for
organisasjoner. Medievitenskapelig forskning på dette feltet ser ut til å ta som utgangs-
posisjon at kringkastingsinstitusjonene er helt forskjellig fra andre organisasjoner og
bedrifter, og at de verken kan sammenliknes med andre eller undersøkes med metoder
og teoretiske innsikter fra annen organisasjonsforskning. Dette har klare fordeler i den
forstand at forskningen får et klart medievitenskapelig fokus – det er ����	������	������
�
������ og ikke det generelle institusjonspreget som står i fokus – og studiene bidrar
dermed til å bygge opp en nødvendig kunnskapsbase rundt viktige kultur- og ideologi-
produsenter. Ulempen kan imidlertid være at medievitenskapelige innsikter får en form
som gjør dem mindre relevante og anvendelige for annen kultur- og samfunnsfors-
kning, og at vi får lite konkret kunnskap om hvor spesielle kringkastingsinstitusjonene
egentlig er i forhold til andre medier og bedrifter.

MOT EN TREDJE FASE: KONVERGENS OG FRAGMENTERING

Den forskningen som har vært diskutert til nå, har forholdt seg til relativt klart definerte
����	������	����������
��� med klart definerte ����	������	�
��	����. Institusjonene
har vært analysert som integrerte virksomheter med ansvar for både produksjon, pro-
gramsammensetting og distribusjon, og har, som vist, blitt betraktet av institusjonsana-
lytikerne som enestående og karakteristiske institusjoner som i liten grad kan sammen-
liknes med andre medier eller bedrifter. Det sier seg selv at denne måten å betrakte
kringkastingsinstitusjonene på er i ferd med å gå ut på dato. Dette betyr ikke at det ikke
er rom for en ny omgang med hvordan NRK tilpasser seg den “helt nye mediesituasjo-
nen” med digitalisering og konvergens, her trengs det åpenbart nok en runde “førstege-
nerasjonsforskning”. For å gripe den nye utviklingen på kringkastingsområdet, er det
imidlertid klart at det er behov for andre tilnærmingsmåter, og disse kan vi nå se utvikle
seg blant nye hovedfagsstudenter og forskere.4
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For det første er det en tendens til at �������
�
����� problemstillinger får økt
oppmerksomhet. Mens medieøkonomisk forskning har vært framtredende i pressefors-
kningen, har kringkastingsorganisasjonene i større grad vært betraktet som ������������
����
��� hevet over den materialistiske virkelighet. Med nye systemer for bestilling og
betaling av programmer, en usikker framtid for tradisjonell lisens- og reklamefinansier-
ing, konkurranse om sportsbegivenheter og filmer, økt bruk av sponsing, produktplas-
sering og merchandising, mer omfattende kjøp og salg av tjenester innen kringkastings-
feltet, “outsourcing” og “downsizing” i de tradisjonelle kringkastingsinstitusjonene, og
et gjennomgående ønske om profittmaksimering innen hele den private kringkastings-
sektoren, er det åpenbart at medieøkonomiske perspektiver ikke er til å komme utenom
om man skal forstå hva som rører seg i feltet. Det betyr også at det er nødvendig å sup-
plere den tradisjonelle bruken av politiske og andre dokumenter som hovedkilde til
informasjon om institusjonsanalytiske problemstillinger, med regnskapstall og andre
økonomiske data. Disse dataene kan til dels være vanskeligere tilgjengelige enn poli-
tisk dokumenter og intervjuer, og krever forskere med en annen kompetanse enn den
tradisjonelle medieforskeren når det gjelder både det å skaffe fram og analysere data. 

For det andre er det en tendens til at kringkastingsinstitusjonenes enestående og
integrerte karakter ikke lenger tas for gitt i institusjonsforskningen. Studier av produk-
sjonsselskap, bestillingsrutiner og forhandlinger mellom kringkastingsinstitusjonene og
eksterne oppdragsgivere er under arbeid, og det er også behov for studier av hvordan
ulike avdelinger innad i for eksempel NRK “kjøper” og “selger” tjenester til hverandre.
Etter hvert vil også andre aktører i kringkastingsfeltet tre tydeligere fram i forskningen.
I 1999 ble det for eksempel levert en hovedoppgave om hvordan MMIs publikumsdata
influerer programpolitikken i TV-selskapene (Langeland 1999). Studier av spillet mel-
lom annonsører, mediebyråer, seertallprodusenter, programavdelinger, markedsavdelin-
ger, sponsorer og produksjonsselskap vil etter hvert gi oss bedre innsikt i hvordan pro-
gramtilbudet egentlig settes sammen, og tydeligere identifisere de mange ulike kom-
mersielle aktørene som har innvirkning på prosessen.

En tredje tendens har å gjøre med selve ����	������	���	������ oppløsning. Utvik-
lingen mot digital distribusjon fører med seg økt konvergens mellom ulike medier og
distribusjonsformer, noe som igjen gjør at det blir vanskeligere å skille mellom hva som
er kringkasting og hva som er noe annet. Her kan det være et problem at institusjonsfor-
skerne i så stor grad tidligere spesialiserte seg på ett medium og at vi vet lite om for-
skjeller og likheter i redaksjonskultur mellom for eksempel aviser og kringkastingsbe-
drifter. Et nytt forskningsfelt åpner seg også rundt de tradisjonelle kringkastingsselska-
penes mange nye aktiviteter i form av tekst-TV, Internett, målgruppekanaler, spill og
andre interaktive tilbud. På dette området må dermed kringkastingsforskningen ikke
bare tilegne seg innsikter fra forskningen på andre medier (presse, film) og
telekommunikasjonsvirksomhet – kringkastingsforskningen smelter også til en viss
grad sammen med forskningen på multimedier og andre “nye” medietjenester. 

En fjerde og siste tendens gjelder en ny oppmerksomhet rundt  ���������	��$ av
programtilbudet. I en mediesituasjon med stadig mer skjerpet kamp om oppmerksom-
heten, har institusjonenes behov for å gjøre sine programmer og kanaler til “merkeva-

2trine.fm  Page 36  Friday, November 19, 1999  12:57 PM



NORSK MEDIETIDSSKRIFT

��

rer” gjennom ulike “brandingstrategier” vekket forskere og studenters interesser. Dette
åpner for interessante analyser av en side ved programtilbudet som tidligere har fått lite
oppmerksomhet. Samtidig pekes det nok en gang på at forskjellene mellom “allmenn-
kringkasting” og “kommersiell kringkasting” ikke lenger lar seg identifisere så tydelig.
Nyere institusjonsanalytisk forskning viser at i kampen om å overleve inn i det neste
tusenåret, vil alle selskaper bruke de midler de har til disposisjon for å finne seg en kon-
kurransedyktig nisje.

NOTER

1. Dette går nå under beskrivelsen “normative medieteorier”, for eksempel hos
McQuail (1994). Se Knapskog og Syvertsen (1987) og Skogerbø (1991) for en
videre problematisering av disse.

2. Da TV2 nærmet seg sin premieredato, var det faktisk et par avisoppslag om dette,
der det ble påpekt at mens svært mange medieforskere hadde deltatt i debatten om
TV2 og flere hadde studert endringene i de politiske rammebetingelsene bak
monopolbruddet, var interessen atskillig mindre for faktiske analyser av TV2s eta-
blering.

3. Det finnes noen unntak, blant annet Syvertsen (1992) og Fossum (1994), som har
analysert henholdsvis det offentlige fjernsynet i Norge og Storbritannia og de
offentlige radioene i Norge og Danmark. Det finnes også en del sammenliknende
analyser av medieregulering og mediepolitikk i ulike land, som for eksempel For-
bord (1998) og arbeidene fra Euromedia group (se for eksempel McQuail og Siune
1998). 

4. En stor takk til kolleger og hovedfagsstudenter ved Institutt for medier og kommu-
nikasjon som har gitt inspirasjon til denne delen.
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