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Himmel og helvede!                                                                                                 
Af Christian S. Nissen 

 

”Fantastiske nye muligheder for at tilgodese brugernes individuelle behov”.  ”En verden der får 

Orwell’s 1984 til at ligne et skønbillede på de borgerlige rettigheder”. Så spredt lå opfattelserne i 

en transatlantisk gruppe af medie- og IT-folk med et tilløb af lobbyister og business people, som 

for en uges tid siden mødtes i Helsingfors.  

Lad os nu begynde med det optimistiske billede. 

Et af massemediernes største problemer har altid været, at massen prioriteres højere end 

individet. Mest i radioens og fjernsynets flowstyrede tvangstrøje. Men også aviser har meget 

stof og en prioritering, der ikke svarer til individuelle behov. At Internettet bryder med dette 

kollektive forbrugsmønster er en kendt ting. Klik ind på www.ohmynews.com og se et koreansk 

bud på en international webavis, der har givet papirkonkurrenterne grå hår og inspireret dem til 

et nyt aviskoncept, hvor stoffet skræddersyes til læsernes individuelle præferencer og 

distribueres billigere og hurtigere over nettet. 

Netop konkurrencen på hastighed og omkostninger er en drivende kraft. Her er de teknologiske 

muligheder for at gøre nyhedsstoffet skalerbart, dvs. at lyd, tekst og billeder uden at skulle 

ombearbejdes manuelt kan sendes både til hjemmealteret og mobiltelefonen, den afgørende 

faktor. 

Men hvad med kvaliteten, det velresearchede og baggrundsbelysende og alt det andet, vi 

gråhårede er så bekymrede for? I Helsingfors gav garvede nyhedsjournalister eksempler på 

websteder med større faglig bredde og journalistisk dybde end det de fleste kvalitetsaviser er i 

stand til at levere. Virtuelle, internationale redaktioner med en faglig tyngde og en professionel 

viden, som ”..giver os journalistuddannede amatører baghjul”, som det blev udtrykt på mødet. 

Dertil kommer at Internettet og dets netværk af research- og søgemaskiner har gjort det muligt 

hurtigt at finde oplysninger og checke kilder, som det off-line ville tage dage og uger at finde 

frem til. 

Jeg lod lidt skamfuld mit eksemplar af finske Hufvudstadsbladet umærkeligt glide ned ved siden 

af tasken på gulvet og så misundeligt på naboerne ved mødebordet med deres on-line 

multimediemaskiner i lommeformat.  

Men efter frokosten kom avisen op på bordet igen. For nu svingede forsamlingen over i det 

Orwellske hjørne. Hele medieverdenen står over for en finansiel tsunami, fordi bunden er ved at 

gå ud af de traditionelle mediers reklamemarked. Det er ikke bare den voksende træthed over 
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reklamer og de digitale muligheder for at undgå dem, der er på spil. Den ovenfor omtalte 

flytning fra massemedier til det personaliserede, individuelle forbrug har sat mediabureauerne i 

gang med en udvikling af markedsføringsindsatsen fra reklamernes spredehagl til en ny digital 

riffel-præcision. Hvorfor spilde reklamekroner på at pådutte mig tampax og fransk parfume, hvis 

man kender mit forbrugsmønster og mine laster så godt, at jeg i en lufthavn straks på mobilen 

får adressen på de tre bedste restauranter i byen, hvor der må ryges pibe? Det er jo slet ikke 

fladpandet reklame. Snarere en (public) service, som jeg ikke engang har bedt om. 

Og her er vi fremme ved pointen. For denne individuelle service har sin pris. Hvorfra ved 

restauranterne, eller tobaksfirmaet at jeg hører til den forhutlede skare af rygere, der fryser 

standhaftigt uden for alle de steder hvor der ikke må ryges? Det gør de nok heller ikke i dag. 

Men vent bare. Om nogle år ved de det, fordi de der lever af at indsamle og videresælge 

personoplysninger har kortlagt min færden på nettet. De ved hvilke netsider jeg har været inde 

på, hvilke weblogs jeg bruger, hvad jeg har købt.  

Flere og flere mennesker vil i de kommende år flytte deres data (adresser, kalendere, det 

personlige arkiv mv.) fra den sårbare PC hjemme i stuen til store, sikre lagerservere ”ude i 

byen”. Det kan der være mange gode grunde til. Senere vil andre tjenester komme til. Se blot 

på hvad Google allerede tilbyder i dag. Der vil ganske givet blive opstillet et batteri af 

registertilsynsregler. Men dem vil serviceudbyderen købe sig fri af ved at tilbyde mig sin 

lagerhjælp helt gratis. Jeg skal blot acceptere, at min trafik registreres. Jeg og mange andre vil 

nok af rent bagstræv betakke os, men flere vil have svært ved at se problemet. Herre Gud, når 

efterretningstjenester, flyselskaber, politi og banker roder i mine data, så kan det vel ikke skade 

at Google også gør det! 

Jeg blev deroppe i Helsingfors mere og mere glad for mit Hufvudstadsbladet. I en pause 

samlede jeg lige frem den finsksprogede Helsingin Sanomat op af en papirkurv som en 

demonstration mod dette Orwellske djævelskab. 

 


