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I dag

• Historisk tilbakeblikk

• Begrunnelser for TV-politikk

• TV-regimet
– Struktur og virkemidler

• Politiske dilemmaer i TV-politikken

• Seinere i høst:
– Internasjonale perspektiver på TV-politikk
– Digital-TV-politikk
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Historisk tilbakeblikk
• 1922 Europas første

kringkastingsselskap BBC
etablert

• 1923 Første radiosending i
Norge

• 1924 Kringkastingsselskapet
AS etablert i Norge
– 20. desember 1924: første

lørdagsbarnetime

• 1933 NRK etablert og
kringkastingsmonopol innført

BBCs første sjef John Reith: 'our responsibility is to carry into the greatest
possible number of homes everything that is best in every human
department of knowledge, endeavour and achievement, and to avoid the
things which are, or may be hurtful' (Reith 1924: 34).

Enlighten, Educate, Entertain

Historisk tilbakeblikk - TV
• 1936 BBC starta TV-

sendinger
• 1954 NRK - prøvesendinger

• 1960 NRKs
fjernsynssendinger starter

• 1975 Faste
fjernsynssendinger i farger

• 1987 TV3 starta sine
sendinger

• 1988 TVNorge starta sine
sendinger

• 1992 TV2s starta sine
sendinger

nrk
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Begrunnelser for TV-politikk

• Teknisk rasjonale
– Frekvenser er begrensa ressurser

• Økonomisk rasjonale
– Unngå markedssvikt: Sikre allmenn tilgang og unngå

markedsdominans

• Politisk rasjonale
– Mediets makt: fremme kontrollert pluralisme

• Kulturelt rasjonale
– TV som kulturpolitikk

• Fjernsynets første tiår: NRK som monopol

Fra monopol til hybrid

• Opprinnelig:
– TV del av det statlige kringkastingsmonopolet.

• Monopoltida:
– TV som offentlige lisensfinansierte monopoler:

NRK, SVT, BBC osv.

• Hybridsystem:
– Kommersiell satellitt-tv: TV3 osv
– Privat reklamefinansiert allmenn-tv: TV2
– Offentlig lisensfinansiert tv: NRK
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BRU

• Universelt tilbud
• Imøtekomme alle

interesser
• Imøtekomme minoriteter
• Nasjonal identitet
• Betaling via avgift
• Konkurranse for å lage

gode programmer
• Frigjøre programskapere
• Uavhengighet fra

etablerte interesser og
regjeringer

Hva er
allmennkringkasting?

Kuhn:
• A universal service
• Balanced output and

scheduling
• Balanced and

impartial political
output

• Degree of financial
independence from
both governmental
and commercial bodies

Humphrey 1996:118 Papathanassoupoulos 2002:11

Hva er
allmennkringkasting?

• Tre betydninger av public service
(Syvertsen 1999):
– Et offentlig gode

• Allmenn tilgjengelighet, enhetlig pris, regulert,
god teknisk kvalitet osv.

– I offentlighetens tjeneste
• Sikre informasjon og kunnskap for

samfunnsborgerne.

– I publikums tjeneste
• Tjene individenes og forbrukernes interesser.
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Regulering av NRK

• Kulturministeren er NRKs
generalforsamling
– Fastsetter NRKs vedtekter
– Oppnevner NRKs styre
– Foreslår kringkastingsavgift

• Medietilsynet
– Allmennkringkastingsrapport
– Følger opp øvrige regler (lov + forskrift)

• Kringkastingsrådet

Regulering av TV2

• Kulturdepartementet:
– Konsesjon:Forpliktelser som motytelse

mot rettigheter til å sende i bakkenettet.

• Medietilsynet:
– Allmennkringkastingsrapport for TV2
– Følger opp øvrige regler

(kringkastingslov + forskrift)
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Regulering av alle
kringkastere

• Kringkastingslov

• Kringkastingsforskrift

• EU-direktiv

• Medietilsynet, Forbrukerrådet,
Konkurransetilsynet, Post og
teletilsynet osv.

Endra begrunnelser for TV-
politikk??

• Teknisk rasjonale
– Frekvenser er begrensa ressurser

• Økonomisk rasjonale
– Unngå markedssvikt: Sikre allmenn tilgang og

unngå markedsdominans

• Politisk rasjonale
– Mediets makt: fremme kontrollert pluralisme

• Kulturelt rasjonale
– TV som kulturpolitikk



7

Dilemma?

• En del kulturpolitiske mål er knytta til
teknisk frekvenskapasitet.

• Forbrukerpolitiske mål er knytta til
markedsstruktur + innholdet som sådan.

• Overtar konkurranse- og
forbrukerpolitikken for kulturpolitikken når
frekvenskapasiteten øker?

Lese mer?
• Raymond Williams (1975) Television, Technology and Cultural

Form. 2. Edition Routledge

• Trine Syvertsen (1999) ”Hva kan ”public service” begrepet
brukes til?” i Ulla Carlson (red) Public Service TV. Gøteborg:
Nordicom

• Trine Syvertsen (1997) Den store TV-krigen. Norsk
allmennfjernsyn 1988-96. Bergen: Fagbokforlaget

• Hans Fredrik Dahl og Rolf Høyer (2003) Spillet om TV2.
Historien om hvordan reklamefjernsynet kom til Norge. Oslo:
Damm

• Eli Skogerbø (1996) Privatising the Public Interest. Conflicts and
Compromises in Norwegian Media Politics 1980-1993. Dr polit
avhandling. IMK report no 20.
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Neste gang


