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I inledningen till Harry Scheins bok med den dubbel-
tydiga titeln, Inför en ny mediapolitik: Kabeltelevision 
– bildskval eller kommunikation som publicerades 
1972, påtalade han att ”bredbandstekniken” min-
sann kunde användas för mycket mer än bara distri-
bution av TV-program. Allra mest intressant var 
systemet om det var dubbelriktat, ansåg Schein. 
”Ett dubbelriktat kabelsystem medger informations-
flöde mellan samtliga till systemet anslutna, i prin-
cip likartat det som gäller för det vanliga telefon-
nätet. Bildtelefonen är ett exempel på denna tek-
nik.”1 

I dag vet vi att en framgångsrik offentlig demon-
stration av arpnet genomfördes just hösten 1972.2 
Vi vet också att nätverk kom att sammankopplas till 
dubbelriktade system, att nätverk av nätverk etable-
rades, att standarder etablerades för att kunna an-
sluta fler och fler – delvis genom det vanliga telefon-
nätet – och att användning stimulerade till utveck-
ling av en rad tjänster, till exempel bidltelefonen i 
form av Skype. Men det visste förstås inte Harry 
Schein.

Schein hade fått i uppdrag av utbildningsdeparte-
mentet att bevaka vissa kommunikationsfrågor; det 
var inom ramen för det arbetet som han skrev sin de-
battbok om kabel-TV. Det var således ingen offentlig 
utredning i klassisk mening. Inför en ny mediapolitik 
har likväl blivit en klassiker, och det senaste decen-
niets utveckling på IT-området gör att boken åter-
igen blivit aktuell för den som intresserar sig för 
framväxten av dagens informationssamhälle.3 Utta-
lar man sig om tillräckligt mycket när det gäller fram-
tiden slår visserligen alltid något in, särskilt om man 
uttalar sig lagom specifikt, vilket Schein var mästare 
på. Och visst går det 13 profeter om informationssa-
mhället på dussinet, men Scheins debattskrift är ändå 
värd extra uppmärksamhet. Fokus för boken var 
egentligen kabel-TV, men Schein ville också sätta in 
denna teknik i ett större tekniskt och massmedialt 
sammanhang. Det gör boken särskilt intressant, inte 
minst i ljuset av hur vissa mediepolitiska frågor 
ibland kan lida av att ha sin hemvist på flera departe-
ment. Det sammanhang som han valde fångar därtill 
inte bara dåtiden utan också vad man ansåg om tek-

nikutveckling under 1960-talet – och vad som före-
föll kunna bli framtiden. 

Som uppdrag från regeringskansliet speglar 
Scheins studie också vilka politiska frågor som var 
aktuella, och på vilket sätt man tänkte sig intro-
ducera dem i en bredare samhällsdebatt. Scheins an-
ställning som sakkunnig var emellertid något för-
bryllande. Det råder ingen tvekan om att han inte 
var någon vanlig tjänsteman. Han hade, som andra 
artiklar i den här boken visar, en stark koppling till 
socialdemokratin.4 Samtidigt var han noga med att 
han presenterade en subjektiv bild och att den inte 
representerade departementets åsikter. Till detta 
kom förstås att han redan hade en mycket stark me-
dial position i det offentliga Sverige, och att han var 
färgstark på gränsen till gräll i debatten.

Inför en ny mediapolitik är på samma gång starkt 
förankrad i sin samtid och märkligt tidlös i sina ut-
talanden om relationen mellan människan och tek-
niken. Det är svårt att inte förundras över vissa av 
hans formuleringar, fascineras av det visionära och 
roas av hans slagfärdighet. Å andra sidan faller refe-
renser till 70-talets kulturpolitiska debatt platt till 
marken för de flesta läsare i dag, och synar man 
hans förutsägelser i sömmarna framtonar en strate-
gisk debattstil som garderar mot kritik. Boken ger 
således möjligheten att studera ett särskild verksam-
hetsområde som Harry Schein ägnade sig åt, men 
den är också ett uttryck för 70-talets massmedie-
debatt – en debatt som faktiskt bär många likheter 
med dagens.

Tanken med den här artikeln om dåtidens fram-
tida kommunikationsteknik är därför att försöka 
svara på vem eller vilka Schein hade läst och inspi-
rerats av, vilka slutsatser han egentligen drog av den 
teknikutveckling som han såg möjlig samt hur hans 
utredningen togs emot. Inledningsvis skisserar jag 
en kort samtidsbild och något om uppdragets bak-
grund; därefter redogör jag för boken, dess innehåll 
och Scheins sätt att argumentera. Mottagandet blev 
blandat och jag tar också upp några exempel från 
den debatt som följde.

1970 hade Sverige två TV-kanaler och tre radio-
kanaler, alla med program från AB Sveriges Radio 
och ingen med reklam. TV2 började sända först 
framåt halv sju på kvällen och båda kanalerna slutade 
sina sändningar vid midnatt. Även i radion var det 
sändningsuppehåll under natten, förutom i P3 där 
det var så kallad melodiradio. Dessa elektroniska 
massmedier betraktades på många håll som nya 
 medier som störde eller hotade existerande äldre 
medier. Diskussionen om ”pressdöden” som en följd 
av televisionens segertåg världen över var livaktig 
– och presstödet infördes 1971 efter att ha utretts 
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offentligt två gånger på kort tid.5 På samma sätt 
fanns det oro inom filmindustrin för att TV-tittandet 
skulle inverka menligt på biografernas besöks-
siffror. 

Men det fanns också starka förhoppningarna att 
kunna använda radio och TV i utbildningens tjänst, 
något som på offentlig nivå tydligt kom till uttryck 
i ”Kommittén för TV och radio i utbildningen” 
(TRU) som sammankallades 1967.6 Videogrammen, 
som videofilmen kallades från början, var ett fak-
tum som oroade, även om de inte än tog den plats i 
debatten de skulle göra tio år senare under den så 
kallade videovåldsdebatten.7

Det tidiga 70-talet var följaktligen en motsägelse-
full tid. Samtidigt som de nya medierna tycktes er-
bjuda en rad möjligheter för att bilda, utbilda och 
underhålla kunde de också fördumma, korrumpera 
och dominera på ett tvivelaktigt och otillbörligt 
sätt. Det var i detta sammanhang som Harry Schein 
anställdes som sakkunnig på utbildningsdeparte-
mentet där massmediefrågorna då var placerade. 
Schein förordnades från den första juli 1971 och tills 
vidare. Tanken var att han skulle bistå Ingvar Carls-
son, som varit utbildningsminister sedan hösten 
1969, med mediepolitiska frågor. Bland dessa fanns 
exempelvis filmfrågor, men även kassett- och tråd-
TV.8 Utbildningsdepartementet hade 1971 fyra 
 olika sakområden: skolväsendet, högre utbildning, 
allmän kultur- och bildningsverksamhet samt kyr-
kan. Under den här perioden fanns det alltså inte 
någon särskild enhet som sysslade uteslutande med 
mediefrågor, utan de hanterades tillsammans med 
övriga kulturfrågor.9

Den bok som Harry Schein publicerade 1972 var 
liten till omfånget. Den hade ett behändigt format 
med mjuka pärmar; var 250 sidor tjock, där de sista 
70 sidorna utgjordes av ett slags tekniskt-ekonomiskt 
appendix med bilder och tabeller som författats av 

Scheins medarbetare på Televerket. I huvudtexten 
gick Schein i tur och ordning igenom helt kort vad 
den ”nya kommunikationsteknologin” egentligen 
bestod i, dagsläget på kabel-TV-fronten och hur 
man kunde förstå teledata. Därefter diskuterade 
han hur man kunde göra prognoser, samtidigt som 
han redovisade ett antal framtidsscenarion. ”Män-
niskan och tekniken” fick ett eget kapitel, men 
liknande frågor återfanns också i avsnitt om opti-
mal eller maximal information, om jämlikhet och 
demokrati i relation till den nya tekniken och så vi-
dare. I kapitlet ”Av få för alla – av alla för få” dis-
kuterade Schein vidare vilka som skulle göra pro-
gram, ett ämne som även berördes i avsnittet om 
hur verksamheten skulle regleras – vilket i sin tur 
också spillde över på hur den skulle finansieras. Det 
avslutande kapitlet hette kort och gott ”En ny 
mediapolitik”, där Schein föreslog att det skulle 
 inrättas en tvärvetenskaplig byrå med uppgift att ta 
fram underlag och kunskap för den politik som nu 
borde formuleras.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett flertal 
typiskt scheinska idéer återkom på olika ställen i 
boken. Ibland var Schein neutralt redovisande, 
men mitt i ett avsnitt kunde han också fälla starkt 
normativa omdömen – som till exempel i ett parti 
med rubriken ”Den nya kommunikationstekno-
login”.10 Schein redovisade där framför allt siffror 
om datorinnehav och förändringen av utrymmet 
på olika bärare av information; det vill säga, hur 
många TV-kanaler som kunde få rum i olika sys-
tem, eller hur många telefonsamtal som fick plats 
på olika satelliter. I avsnittet om satelliter brände 
det dock till. Eftersom satellitkommunikation lätt 
kunde kränka ett lands gränser, redovisade Schein 
FN:s arbete med denna fråga, vilken sades handla 
mer om hegemonisk dominans än ekonomisk vin-
ning. Men han avfärdade samtidigt dessa farhågor 
som överdrivna – och man anar ett mindre förakt 
för de samtida protesterna mot imperialismen i 
allmänhet. ”Det är i detta sammanhang viktigt att 
understryka att talet om ett stormakternas eterkrig 

som en följd av satellittekniken är överdrivet”, skrev 
Schein. ”Samma gäller farhågorna om att mer eller 
mindre försvarslösa länder kommer att dränkas i 
reklam- och propagandasändningar, överförda via 
satellit.”11

Att Schein stack ut hakan på detta område är 
intressant, inte minst i ljuset av den diskussion som 
socialdemokratin skulle befinna sig i tio år senare 
när debatten om det nordiska TV-satellitsystemet 
Nordsat nådde sitt klimax.12 Som sakkunnig skick-
ades Schein på diverse konferenser, bland annat om 
satelliter. Och när Nordiska Rådet ordnade ett stort 
seminarium på Grand Hotel Saltsjöbaden 1977 vände 
han sig mot satelliten mest av kostnadsskäl. Han 
var då övertygad om att kabelalternativet var billi-
gare och lutade sig framför allt på Televerkets upp-
gifter. Samtidigt ville han hellre tala om innehåll 
och kvalitet. Hans dom över satellitfrågan, som den 
föll 20 år senare, var att han var så trött på den att 
han inte ens orkade skriva om den.13

På fler än ett sätt är en stor förtjänst med Inför en 
ny mediapolitik just denna mixtur av redovisande och 
diskuterande delar. Samtidigt är den också något 
försåtlig som exemplet med satellitsändningar vi-
sat. Ett annat grepp var den raljerande tonen, något 
som kom till uttryck i Scheins beskrivning av hur 
vissa prognoser gjordes:

En omtyckt metod är den s k Delfi-tekniken, som 
med möjligen omedveten ironi lånat sitt namn 
från det gåtfulla oraklet i Apollos stad. Förenklat 
uttryckt innebär denna teknik att ett antal experter 
tillfrågas om vad de tror om framtiden, att deras 
svar sammanställs statistiskt, att sammanställnin-
gen på nytt tillställs experterna och att dessa sedan 
ger sitt definitiva svar. Delfi-tekniken är utomor-
dentligt väl lämpad för att statistiskt befästa för-
domar och ge dem en vetenskaplig dräkt.14

På flera ställen i sin bok hänvisar han trots denna 
passage till olika delfi-undersökningar, vilket förstås 
gjorde att läsaren fick svårt att bedöma vad Harry 

Schein själv egentligen tyckte och trodde. Menade 
han allvar – eller drev han med sina läsare? Samma 
typ av lek iscensätter han i en passus om värderingar 
och framtiden, där han skriver att ”politik är att vilja, 
lär någon ha sagt” – detta trots att Olof Palmes bok 
med samma titel kom bara tre år tidigare och själv-
klart var en del av det offentliga samtalet.15 Detta 
kan tolkas som ett uttryck för en mild ironi, men 
man kan även förstå det som en utpräglad strategi. 
Den gör det nämligen möjligt för Schein att både 
belägga sina påståenden och undergräva trovärdig-
heten i expertutlåtanden. Samtidigt.

En annan framställningsteknik som Schein flit-
igt nyttjar var att uttala sig om allmänna föreställ-
ningar om saker – vilka han sedan kunde gå till 
 attack mot och komplicera. ”Det bristanden sam-
bandet mellan teknikens utveckling och samhällets 
behov har tolkats så, att teknologin uppfattats som 
ett instrument för kommersialismen”, heter det 
 exempelvis på ett ställe, ”och att den därför förblivit 
opåverkad av humanistiska värderingar och sociala 
målsättningar. Framstegsideologin, obruten sedan 
renässansen, ifrågasätts därför av allt fler männi-
skor.”16

Detta yviga uttalande satte diskussionen i ett 
tidsbundet sammanhang och gjorde det möjligt för 
Schein att på samma gång försvara och angripa tek-
niken. Eftersom bilden är mycket grov måste den 
kompliceras – vilket är ganska lätt. Att göra två till 
synes motsatta saker samtidigt lyckades Schein med 
även när det gällde den nya teknikens förändrings-
potential och dess hastighet. Å ena sidan talade han 
om den informationstekniska revolutionen som 
skulle komma. Å andra sidan sa han att man inte 
skulle överdriva dramatiken i de beslut som måste 
fattas, eftersom existerande infrastruktur redan 
hade hög kapacitet, det vill säga framtiden var redan 
här. I någon mening är framtiden alltid närvarande 
i nuet, precis som dåtiden. Men huruvida framtiden 
var där, redan 1972, beror förstås på vilken framtid 
man menar, hur långt fram man kan gå för att 
Scheins uttalande ska äga giltighet. Här blir hans 



------ ------

debatt- och argumentationsstil särskilt tydlig. Man 
kan till och med tala om en strategi som gör det 
möjligt att gardera uttalanden mot både samtida 
och framtida kritik. Möjligen var det just denna 
förmåga som var en av Scheins allra största tillgån-
gar som debattör.

En annan tillgång för Schein var förstås de kon-
kreta exemplen, som emellertid var mycket tids-
bundna. Ständigt återkommande var frågan om 
skillnaden på kvalitet och kvantitet. En av fördelar-
na med kabel-TV var att det fanns plats för massor 
av program. Den trängsel i etern, som var det 
allmänt godkända skälet till att Sverige hade ett 
etermediemonopol, hade alltså ingen motsvarighet 
när sändningen gick via kabel.17 Det innebar att in-
formationen skulle kunna öka, men inte nöd-
vändigtvis att människor skulle bli bättre informer-
ade. ”I valet mellan ett kanske i och för sig av vikti-
ga informationer rikt TRU-program och en i den 
andra TV-kanalen samtidigt visad Åsa-Nisse-film 
väljer de flesta av tittarna den sistnämnda”, påta-
lade Schein. ”Det är osannolikt att förhållandet 
väsentligt skulle förändras om alternativet till Åsa-
Nisse inte vore ett utan kanske tio eller etthundra 
TRU-program.”18

TRU-kommittén, som inte bara utredde utan 
också producerade program med statliga medel, 
symboliserade för Schein bildning, utbildning och 
information. Åsa-Nisse var raka motsatsen. Schein 
hade under hösten 1971 ondgjort sig över kvaliteten 
i en rad Åsa-Nisse-filmer och till slut anmält en till 
Radionämnden. Ärendet blev medialt omdebatterat 
men friades förstås av nämnden. I sin bedömning 
konstaterades att filmen ”visserligen inte fyller sär-
skilt högt ställda konstnärliga krav på underhåll-
ning” men att den uppskattades av många. Den 
kunde inte ”anses understiga de minimikrav på god 
förströelse och underhållning som avtalet avser” 
och därför fanns det heller ingen anledning att 
 fälla.19

Ett av de områden Harry Schein utpekade som cen-
tralt för det framtida medielandskapet var den sam-
mansmältning av data- och telekommunikation 
som då stod för dörren. ”Sambandet mellan data-
teknik och telekommunikation är uppenbart”, skrev 
han, och då framför allt ”när matning i och 
framtagning från datorer sker på avstånd.”20 Visser-
ligen hade man fått revidera föreställningar om att 
mängden data överförd via teleledningar skulle 
överträffa mängden telefonsamtal inom kort, detta 
eftersom det visade sig att många datakunder an-
vände separata nät. Men poängen var densamma. 
Här försiggick vad vi i dag skulle kalla för konver-
gens. Samtidigt identifierade Schein att denna kon-
vergens skulle kunna få konsekvenser för den per-
sonliga integriteten, inte minst i relation till den 
svenska offentlighetsprincipen. Med en självreflex-
iv formulering kommenterade han i samma andetag 
samkörning av register, sammanslagning av olika 
informationsmängder och vad det skulle kunna få 
för konsekvenser. ”En filmdirektör kan vara ano-
nym, likaså en tennisspelare eller en Danderydsbo. 
Men inte en tennisspelande filmdirektör från Dan-
deryd.”21 

Detta intresse för integriteten var han inte en-
sam om, utan det var något som även uppmärksam-
mades i samtiden. Det satt åtminstone tre offentliga 
utredningar som hade kopplingar till området, näm-
ligen Integritetsskyddskommittén, Offentlighets- 
och sekretesslagstiftningskommittén samt Dataarki-
veringskommittén, och ett par år senare kom Data-
lagen. Det stora intresse för integritetsfrågor under 
det tidiga 70-talet hade flera bottnar och sägs ibland 
ha stimulerats av den folk- och bostadsräkning som 
genomfördes 1970. Här var Schein inte visionär 
utan snarare i takt med tiden. Men integritetsfrå-
gans plats i den dåvarande debatten är ändå väl värd 
att notera, för även om frågan varit juridiskt aktuell 
ända sedan dess, upplever den något av en renässans 
i dagens debatt om informationssamhället.22 Det 

visar inte minst den diskussion som följt i spåren av 
rättegången mot The Pirate Bay, de olika lagförsla-
gen om signalspaning i tråd (den så kallade FRA-
lagen) och utelämnande av uppgift om fildelare 
(IPRED) samt direktiv från EU-kommissionen.

Kopplingen till i dag är tydlig även när det gäller 
ansvaret för den nya tekniken. Vilka företag skulle 
exempelvis släppas in och hur skulle det nya nätver-
ket organiseras? Situationen var speciell i Sverige 
med ett statligt verk med de facto-monopol på tele-
kommunikationer. Samtidigt var dataindustrin pri-
vat och helt dominerad av IBM som hade två tredje-
delar av världsmarknaden. Schein ansåg att det inte 
var självklart hur dessa två verksamheter skulle 
kunna samarbeta, speciellt eftersom viss data, som 
skulle komma att lagras, var av allmänt intresse. 
Tills vidare, ansåg Schein, borde man emellertid ge 
näringslivet stor frihet att etablera sig.23 Det var ett 
politiskt ställningstagande och egentligen inte ut-
slag av någon särskild framsynthet. Diskussionen 
om balansen mellan statliga och kommersiella in-
vesteringar såg annorlunda ut på 1970-talet när 
 liberaliseringen av exempelvis telekommunikations-
sektorn ännu inte hade påbörjats. Den övergrip-
ande frågeställningen är emellertid fortfarande 
 aktuell, vilket upprepade statliga utredningar om 
bredbandsutbyggnad det senaste decenniet visar 
med all önskvärd tydlighet.24

Bland Scheins resonemang var de i kapitlet om 
”Människan och tekniken” på många sätt centrala 
(trots att kapitlet bara var sju sidor långt). När 
Schein överlämnade sin bok till Bertil Zachrisson, 
Ingvar Carlssons efterträdare på ministerposten, 
föreslog han att Zachrisson skulle hoppa över de 75 
första sidorna och börja läsa i just detta kapitel. Det 
inledande konstaterandet att tekniken ”kan ge sam-
hället vad samhället behöver. Men samhället har 
alltid haft det svårt att artikulera sina behov”, fång-
ade spänningen mellan önskade och oönskade kon-
sekvenser av teknisk förändring.25 Schein påpekade 
att effekterna av den nya tekniken, och en övergång 
från direkt kommunikation till telekommunikation 

inte var klarlagda, men han gjorde ingen större 
poäng av det. Istället underströk han att den nya te-
kniken skulle kunna möjliggöra differentierad in-
formation. Som det såg ut nu i TV kunde han inte 
riktigt se skillnaden mellan exempelvis ”Halvsju” 
och ”Kvällsöppet”, men med kabel-TV skulle man 
kunna få inte bara mer av samma. Han frågade sig 
till och med om masskommunikationen kunde vara 
ett övergående fenomen, tillhörande 1900-talet, 
och att det som följde istället skulle bli ”en långt-
gående individualiserad kultur”.26

Av alla Harry Scheins förutsägelser är kanske 
denna spekulation (som han visserligen inte var en-
sam om) mest förvånande i ljuset av masskommu-
nikationens dominans i början av 70-talet. När man 
bläddrar i tidningar från den här tiden är det påfal-
lande hur mycket information som rörde de två TV-
kanalernas sändningar. Att TV skulle differentieras 
med fler kanaler var inte en främmande tanke, men 
att gå därifrån till att tala om individualiserad kultur 
var tveklöst ett stort steg. Schein såg dock inte 
konsumenterna som producenter i denna indivi-
dualisering (det återkommer på ett mer abstrakt 
sätt i avsnittet om vem som ska göra program). Per-
spektivet var snarare en fragmentisering av en ex-
isterande gemenskap där folk förmodligen skulle 
välja olika versioner av Åsa-Nisse snarare än TRU 
– vilket Schein alltså ifrågasatte nyttan av.

Ytterligare en förutsägelse som Schein återgav 
var hur det tryckta ordet skulle ersättas av allt mer 
audiovisuell information.27 Förespråkarna hävdade 
att det var en naturlig utveckling, men Schein refe-
rerade också till skeptiker företrädda av författaren 
Artur Lundkvist (som var en personlig vän), och 
påpekade att det tar längre tid att tala än att läsa. 
Samtidigt som han menade att det inte var nöd-
vändigt att ställa de olika formerna mot varandra, 
ägnade han stort utrymme åt att diskutera hur 
 TV-tittandet ökat och radiolyssnandet minskat, 
särskilt i de lägre socialgrupperna. Han underströk 
dock avslutningsvis att framtidens nyhetsförmed-
ling inte skulle låsas in i dagens strukturer eftersom 
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det skulle motverka de förändringar som kunde be-
hövas.28

Över huvud taget ägnade Schein i sin bok en hel 
del utrymme åt att tala om behovet av klok regler-
ing. Man var tvungen att reglera för att upprätthålla 
mångfald, det vill säga reglera för att behålla fri-
heten. Men för att detta skulle kunna genomföras 
behövde man bättre kunskap, och det var där Scheins 
enda konkreta förslag kom in. Han menade att det 
borde inrättas en mediepolitisk byrå direkt under-
ställd regeringen. Byråns uppgift skulle vara att föl-
ja medieutvecklingen, både nationellt och interna-
tionellt, att informera statsmakterna och sprida 
kunskap, att främja forskning och utvecklingsarbete 
och att initiera och leda studier, att studera och ana-
lysera organisationsfrågor, finansiella frågor och 
upphovsrättsliga fråga samt att samordna. Inom 
byrån skulle man se till att knyta en rad experter för 
att få den tvärvetenskapliga kunskap som behövdes. 
Schein menade att det rådde stor kunskapsbrist, 
något han också fann stöd för i rapporter från 
Unesco. Ett annat skäl var bristen på samordning. 
Mediefrågorna återfanns på inte mindre än fem 
 olika departement, om man inte räknade försvaret 
som också hade vissa kommunikationsintressen. Av 
detta följde att det var dålig samordning mellan alla 
de utredningar som samtidigt behandlade olika me-
diefrågor. Vad som krävdes var en mer integrerad 
politik, om man inte ville vakna upp om ett antal år 
och fråga hur det kunde bli som det blev, ”varför 
samhället alltid ingriper för sent.”29

Inför en ny mediapolitik publicerades i mitten av sep-
tember 1972 och skapade snabbt ett stort intresse.30 
Den anmäldes samma dag på både Expressens och 
Dagens Nyheters ledarsidor i tämligen positiva – om 
än något raljerande – ordalag där båda gjorde poäng 
av att Harry Schein förmodligen själv såg sig som 
direktör för den föreslagna byrån. I Svenska Dag-

bladet fick han en bild på framsidan, en anmälan 
samt en intervju inne i tidningen som båda var neu-
tralt hållna.31 Aftonbladets Macke Nilsson däremot, 
kallade i sin korta anmälan några dagar senare bo-
ken farlig under rubriken ”Se upp för Harry Schein 
– elektronikens Åsa-Nisse”.32 Förutom kritik mot 
den föreslagna byrån var det Scheins förutsägelse 
att Sveriges Radio skulle komma att förlora sin mo-
nopolställning något som intresserade. Även Stig 
Hadenius riktade snart kritik mot Schein, och då 
framför allt mot den mediapolitiska byrån som han 
ansåg skulle leda till en isolering av massmedia och 
med det en teknokratisering.33

Schein gick i polemiskt svaromål både en och två 
gånger, och den retorik han gjort sig känd för 
saknades inte heller i denna debatt. Macke Nilsson 
fick veta att han levde, liksom Stig Hadenius, som 
Schein tog på större allvar men likväl avfärdade. 
Schein fann Hadenius attack både orättvis och 
orimlig. ”Vår kommunikationspolitik lär knappast 
bli mindre isolerad eller mindre teknokratisk om 
dess utformning överlåts till televerket eller L M 
Ericson. […] Borgerlighetens alternativ är i varje 
fall realistiskt. Extremvänsterns alternativ är på sin 
höjd romantiskt”, skrev Schein, och retoriskt frå-
gade han sig: ”Skall telekommunikationssystemet 
och dess många komplicerade funktioner kon-
strueras på ett stormöte?”34

Stort utrymme fick boken också i en lång artikel 
i Dagens Nyheter i början av december 1972. Artikeln 
hade formen av ett samtal mellan Schein och Olof 
Lagercrantz; idén hade vuxit fram under några av 
deras gemensamma middagar. Tonen var resoner-
ande och gav debatten och frågeställningarna ett 
större djup än recensionerna dittills gjort, i alla fall 
från Scheins utgångspunkt. Lagercrantz ansåg att 
Schein var alldeles för abstrakt i sin bok och bad 
honom konkretisera, varvid Schein gav exempel på 
två olika utvecklingsvägar, båda ytterligheter. I det 
ena fallet skulle kabel-TV skötas av ett bolag ägt av 
storföretag som Ericsson eller Bonnier, och i det 
 andra fallet av Kommunförbundet och några stat-

sägda företag. I det ena fallet skulle lokalt näringsliv, 
föreningsverksamhet och olika typer av organisation 
få tillgång till 15 av de 20 kanalerna, två skulle Sver-
iges Radio få och i de tre sista skulle kabel-TV-
bolaget sända långfilm, idrott respektive allmän un-
derhållning mot betalning. I det andra fallet skulle 
kabel-TV-bolaget ha tillgång till 17 kanaler, den ar-
tonde skulle disponeras av kulturinstitutioner som 
Operan och de två sista – som man skulle få betala 

för att se – av artister och filmare. I det första scena-
riot skulle anslutningskostnaden vara låg, men det 
publika intresset så stort – framför allt för sport-
kanalen – att man snabbt skulle generera så stora 
vinster att kabel-TV-bolaget kunde övertrumfa Sver-
iges Radio när det gällde inköp av populära sport-
evenemang. I det andra fallet skulle anslutnings-
avgiften vara hög, men subventioneras för behöv-
ande. Reklam skulle vara förbjuden, men intäkterna 
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ändå tillräckliga för att möjliggöra programproduk-
tion.35 

Lagercrantz spekulerade om att Schein själv 
föredrog det senare alternativet, samtidigt som han 
undrade om det inte fanns en tredje väg där det inte 
hände något. Schein svarade att det var svårt att säja 
nej till tekniken: ”Risken är att en fåfäng kamp mot 
tekniken slutar med att marknadskrafterna vin-
ner.” Därför föreslog han att man istället skulle 
 styra tekniken. Att på detta sätt göra skillnad på 
kamp mot och styrning av illustrerar återigen Scheins 
språkstrategi. Delvis lockade en fåfäng kamp förstås 
inte särskilt många, men framför allt framstod det 
som oklart var styrningen började – och kampen 
slutade. Inte heller var det klart varför Schein här 
egentligen skiljde på marknadskrafterna och tek-
niken.

Avslutningsvis diskuterade Lagercrantz och 
Schein pressens roll, där båda framstod som bekym-
rade. Schein föreslog att pressen skulle omfattas av 
samma krav på saklighet som radio och TV gjorde, 
en tanke han utvecklade i en artikel strax efter ny-
året 1973.36 Dessa uttalanden resulterade i kritik,37 
bland annat från Olle Wästberg i Expressen en vecka 
senare.38 Wästberg tog debatten om den så kallade 
vänstervridningen till utgångspunkt, och menade 
att Scheins förslag att också kräva saklighetsregler-
ing av pressen var ett exempel på hur man från of-
fentligt håll ville styra och kontrollera mer.39 Det är 
inte ägnat att förvåna att Harry Scheins svar präg-
lades av stark indignation.40

Men Schein fick inte bara försvara sina idéer på 
tidningarnas debattsidor, han for själv också kors 
och tvärs genom både Sverige och Norden för att 
diskutera boken, teknisk förändring och mediepoli-
tik. Han var med i radio och TV, på Publicistklub-
ben och Journalisthögskolan, hos Tidningsutgivare-
föreningen och på Sekretariatet för framtidsstudier.41 
Hans önskan om att boken skulle starta en debatt 
och diskussion slog in med råge.

Inför en ny mediapolitik vimlar av citat och utsagor, 
men Harry Schein var i regel ganska sparsam med 
att uppge källorna.42 Det innebär förstås att frågan 
om Scheins egentliga inspiratörer förblir svårbe-
svarad. En och annan nämns dock naturligtvis vid 
namn, bland annat Marshall McLuhan – en medie-
teoretiker som det idag är svårt att kringgå. När in-
formationssamhället söker sina rötter har han fått 
förnyade läsarskaror och tidskriften Wired utnämn-
de honom redan i början av 90-talet till sitt hus-
helgon. McLuhans tankar och teser hade dock ett 
betydande inflytande på den offentliga debatten 
redan under 60-talet då böcker från hans penna – 
som The Gutenberg Galaxy, Understanding Media och 
The Medium is the Massage – snabbt fick stor sprid-
ning. 

Att Schein läst McLuhan redan innan arbetet 
med boken framgår exempelvis av en artikel i BLM 
1969.43 Det innebar emellertid inte att han delade 
McLuhans syn på massmedia och teknisk förän-
dring. McLuhan var, med sin egenartade uppdel-
ning av medier i ”kalla” respektive ”varma”, samt 
föreställningen att innehållet inte hade någon be-
tydelse, en teknikdeterminist av stora mått – vilket 
han också blev kritiserad för under 70-talet.44 Schein 
uttryckte sig sällan så kategoriskt, utan formulerade 
sig i mer problematiserande ordalag. Det verkar 
snarare som om Schein låtit sig influeras av Hans 
Magnus Enzensberger, som skrivit om medier allt-
sedan 50-talet. I början av 70-talet publicerade han 
en kort artikel om medier där han ansåg att de elek-
troniska mediernas potential eller begränsning inte 
alls låg i tekniken, som mycket väl kunde anpassas.45 
Att TV-systemet var ett distribuerat system hade 
inte sina tekniska, utan snarare sina politiska skäl. 
På detta sätt underströk Enzensberger möjligheterna 
snarare än begränsningarna, vilket också var synligt 
i Scheins resonemang.

I introduktionen till sin bok nämnde Schein ett 
antal rapporter som varit till stor hjälp. Särskilt 
lyfte han fram en kanadensisk utredning som sam-
manfattats i rapporten ”Instant World”, samt en 
utredning som de nordiska rundradiobolagen gjort 
med titeln ”Nordisk utredning om den nya kom-
munikationsteknologins återverkan på etermedier-
na”. Att en nordisk utredning för det första tilldrog 
sig Scheins intresse berodde på att etermedia länge 
varit ett intresseområde för nordisk kulturpolitik. 
Nordvisionen hade instiftats efter europeisk modell 
1958 och de nordiska rundradiobolagen samarbeta-
de, liksom de nordiska televerken, om radio och TV 
över gränserna. Att informera sig om teknisk förän-
dring var av stor betydelse.46 ”Instant World” tycks 
för det andra ha varit betydelsefull i Kanada,47 och 
det står klart att Schein tyckte den var viktig. Han 
lät ambassaden i Ottawa ordna fram ytterligare 
exemplar av den och försåg Olof Palme, Ingvar Carl-
sson och Televerket med kopior.48

Samarbetet med Televerket tycks ha varit gott 
och i sina memoarer uttrycker Schein tillfredsstäl-
lelse över att åter få arbeta med ingenjörer. De för-
sta kontakterna skedde på högsta nivå, men sedan 
var det avdelningsdirektör Stig Rosenlund som var 
kontaktperson.49 Det är mycket troligt att Schein 
påverkades av sina kontakter med Televerket och 
dess syn på teknikens utveckling, vilka ju också ut-
trycktes i en bilaga i boken. Schein gick även på 
möten om teknikvärdering på Ingenjörsvetenskaps-
akademin och korresponderade med teknikchefen 
på Sveriges Radio, Johan von Utfall. I alla händelser 
påverkades Televerket av kontakten med Schein. 
Hans uppdrag initierade aktiviteter på verket som 
tillsatte en arbetsgrupp ”för att studera tråd-TV:ns 
utveckling”.50 Ett centralt och mycket konkret re-
sultat av Scheins uppdrag var således etableringen 
av vad som på 80-talet skulle bli ”Kabel-TV-divi-
sionen” på Televerket, som fick stor betydelse när 
TV-landskapet förändrades.51

Som påpekats utsattes Harry Scheins förslag om en 
byrå med ansvar för mediefrågor för stark kritik. 
Hans argument för en sådan byrå var många, bland 
annat det som rörde frågans hemvist. Utbildnings-
departementets kulturenhet som hade ansvar för 
filmen hade också hand om etermediefrågorna, vilka 
flyttats dit från kommunikationsdepartementet av 
Olof Palme. Kvar fanns dock själva distributionen 
som förstås var central när man talade om stora 
kommunikationsnät. Industridepartementet hade i 
sin tur ansvar för näringslivsfrågor, pressfrågor låg 
på finansdepartementet och upphovsrättsfrågor på 
justitiedepartementet. Schein ville integrera dessa 
olika sakområden och föreslog därför en enhet som 
var frikopplad från departementsstrukturen. 

Under hösten 1972 förbereddes också en sådan 
enhet.52 Det tycks emellertid som om placeringen 
av enheten inte var helt klar. I samtal med Ragnar 
Edenman, som var Ingvar Carlssons företrädare 
och nu ledde den sittande pressutredningen, 
 framgick det att även Edenman tyckte att den ”nya 
kommunikationsteknologin” var viktig, vilket 
Schein fann ”litet bekymmersamt”.53 Man anar här 
en intressekonflikt och en rädsla för att de gamla 
medierna och deras företrädare, representerade av 
framför allt pressen, skulle monopolisera tankear-
betet med de nya medierna och därmed låsa fast 
dem i gamla strukturer. Frampå våren verkar det 
emellertid som om Edenmans intresse svalnat och 
ingenting hände sedan före valet hösten 1973.54 
Istället fick Carl Lidbom i uppdrag att leda en 
 arbetsgrupp för mediepolitiska frågor, i vilken Schein 
ingick.55

Inte förrän 1982 bildades en särskild enhet för 
mediepolitiska frågor på utbildningsdepartemen-
tet,56 men man kan undra om Harry Schein var nöjd 
med den lösningen. För även om pressfrågor så 
småningom också hamnade på utbildnings- och 
senare kulturdepartementet, så fanns det inga givna 
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sätt att överbrygga skillnader i perspektiv mellan 
kommunikationsdepartementet och senare närings-
departementet. Schein satte fingret på en central 
aspekt av det framväxande informationssamhället, 
nämligen hur innehåll och infrastruktur samverkar 
på sätt som gör det svårt att reglera sektorsvis utan 
att märkligheter uppstår. Det framväxande kravet 
på teknikneutrala juridiska lösningar kan delvis ses 
som ett resultat av detta.

Inför en ny mediapolitik var en inflytelserik bok, även 
om den kanske gav få direkta politiska eller organi-
satoriska resultat. Det faktum att den diskuterades 
brett och fortfarande nämns som en viktigt bidrag 
till den offentliga debatten om den ”nya kommu-
nikationsteknologin” är ett tecken. Och kanske 
kunde den inte vara annat än ett debattinlägg, något 
att bryta sina egna idéer och föreställningar mot. 
För boken var i många stycken före sin tid. Talet om 
bredband var med all sannolikhet svårt att förhålla 
sig till, och ännu svårare var det med föreställningen 
om alla och envar som producent och konsument i 
ett framtida elektroniskt samhälle. När man läser 
boken i dag är det svårt att inte fascineras av vad 
som ser ut som en stor framsynthet. Schein förutsåg 
verkligen en hel rad förändringar som inträdde 30 
år senare, i en annan tid och i ett annat samman-
hang.

Men samtidigt som det fanns förutsägelser som 
slog in, fanns det förstås en rad saker som inte alls 
föll ut såsom Schein hade tänkt sig. Ett exempel var 
frågan om reklam där han, som många andra, 
föreställde sig att reklamkakan var konstant och 
inte skulle växa med antalet kanaler. Om man in-
förde reklam i kabel-TV skulle reklampengarna inte 
räcka till en reklamfinansierad eterburen kanal, 
trodde man.57 Schein hade visserligen föreställnin-
gar om hur olika aktörer skulle kunna agera när det 

gäller ägande och produktion, men den liberaliser-
ing av telesektorn som i Sverige sakta påbörjades 
redan under 80-talet var frånvarande i hans be-
skrivning. Schein var helt fast i föreställningen om 
naturliga monopol, som under den här perioden 
var den förhärskande organisationsmodellen för 
allsköns infrastruktur.58 Han diskuterade inte heller 
de personliga terminalerna där våra skärmar blivit 
mindre och bärbara eller större och vägghängda. 
Det mesta av spekulation skedde på en samhällelig 
nivå och Schein uttryckte egentligen ganska lite om 
hur individen skulle komma att manövrera i detta 
nya medielandskap. Visserligen skrev han om det 
stora bredbandsnätet som skulle kunna koppla sam-
man hela städer med påföljden att nationen kanske 
inte skulle vara den naturliga indelningen i framti-
den, men han talade förvånansvärt lite om ett glo-
baliserat kommunikationssystem. Kapacitetsök-
ningen i både nät och datorer var heller inte särskilt 
närvarande.

Framför allt kunde Schein inte förutspå hur själ-
va innehållet skulle komma att skilja sig från kom-
munikationen per se. Genom de gemensamma 
digitala standarder vi har i våra nät i dag, så kallade 
protokoll, spelar det ju ingen roll vad som skickas i 
kablar och fibrer. Kopplingen mellan bärare och 
tjänst är upplöst. Det finns inga tecken som tyder 
på att Schein kände till utvecklingen av TCP/IP, 
vaken i boken eller i det efterlämnade arkivmateri-
alet. Det verkar inte som han ens kunde föreställa 
sig en sådan utveckling. Detta inte sagt för att förta 
de förändringsmönster som Harry Schein faktiskt 
identifierade som viktiga, utan mer för att förtydli-
ga att han inte helt och fullt kunde frigöra sig från 
sin samtid. Tvärt om befann han sig mitt i den, med 
allt vad det innebar. Kanske satt han också fast i sin 
egen historia och sin egen ålder. 

Svante Lindqvist har argumenterat för att en 
människas föreställning om vad som är ny respektive 
gammal teknik formas av hennes uppväxt.59 Tanken 
är enkel, men det förtar på intet vis dess relevans. I 
relation till teknikpolitik har den också ett stort ana-

lytiskt värde, eftersom uppfattningen om vad som 
är nytt respektive gammalt kan styra våra föreställ-
ningar om ett fenomens betydelse och behovet av 
reglering eller stöd. Vad Schein definierade som nytt 
respektive gammalt bestämdes av hans egna upp-
fattningar och upplevelser. Han var född 1924 i en 
tid när tidningspressen var det helt dominerande 
massmediet.60 Han blev vuxen under andra världs-
kriget, när radion utvecklats till distributionsteknik 
för nyheter, propaganda och kultur. Hans profes-

sionella identitet var tätt förbunden med filmen, 
som på 40- och 50-talet hade en oomstridd position. 
Och han såg TV etablera sig med oanad kraft under 
60-talet. Det är i detta mediehistoriska ljus man 
måste förstå Harry Scheins definition av radio och 
TV som nya medier 1972. Och det belyser kanske 
också dagens diskussion om nya medier. För vem är 
de nya medierna egentligen nya – och hur länge 
kommer de vara det? 
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