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Medier i paradigmeskift ? 

Af Christian S. Nissen 

 

Det forgangne år bød på overraskende ting i medieverdenen. Måske står vi foran et 

paradigmeskift, hvor almindelig sund fornuft og hidtil gældende lovmæssigheder ikke længere 

synes at kunne forklare, hvad der sker. Vi plejer at kunne forstå og forklare aktørernes 

handlinger med en balanceret kombination af fire faktorer: Markedsvilkår, teknologi, 

forretningsdrift og journalistisk. En manglende hensyntagen til et eller flere af disse elementer 

og en for stor vægt på andre kan betyde forskellen mellem succes og fiasko. 

 

Når et nyt initiativ synes at mangle den vante balance, er vi hurtige ude med de advarende 

forudsigelser. Det er straks sværere at forudse de tilfælde, hvor et brud med vanetænkning kan 

åbne op for helt nye muligheder og løsninger. I den forstand er de fleste af os konservative. 

2006 har været rig på lejligheder til at få luftet vores konservative skepsis. For der er taget 

stribevis af medieinitiativer, hvor det er lidt svært at se balancen mellem de fire 

forklaringsfaktorer. Lad mig blot nævne et par stykker. 

 

Mest overraskende de nye gratisaviser. I de sidste ti år har papiravisens snarlige død været 

forudset, tynget som den er af en omstændelig og dyr logistik med at få bragt alt papiret ud til 

læserne. Også bladfolk kunne få øje på konkurrencen fra Internettet, der hurtigere og billigere 

kan give kunderne, hvad de (oven i købet individuelt) vil have af nyheder, baggrundsstof, 

annoncer osv. Og nu vælter vi os i papir fra tre bladhuse i en dødskamp, der koster hver af dem 

mellem en halv og en hel million kr. om dagen. En kamp, der oven i købet risikerer at erodere 

grundlaget under abonnementsaviserne, hvis læservanerne når at ændre sig, inden 

pengekasserne er løbet tørre. Den journalistiske begrundelse for de nye aviser er ikke 

indlysende og teknologisk er det et tilbageskridt. Reklamemarkedet, kan ikke bære de mange 

dagblade. Så dødskampen kan formentlig kun forklares i et rent forretningsperspektiv, hvor 

størrelsen af pengekasserne bliver udslagsgivende. Eller også skal vi hente forklaringen i en 

helt anden verden, der slet ikke har med medier at gøre. Er vi vidner til en benhård kamp 

mellem en række nye aktører om magten over fremtidens distributionskanaler (for alt muligt 

andet end aviser) til husstandene? Der er jo kun to år til den fulde liberalisering af 

postombæringen. 
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Så er det straks lettere at forstå den helt specielle men logisk konsistente vej, dagbladet 

Politiken har valgt. Hvis Internettet og de øvrige elektroniske medier i fremtiden sætter sig på 

nyhedsstoffet, hvad er der så tilbage til dagbladene? Alt det uddybende, baggrundsorienterende 

stof, som det ikke er bekvemt at bruge nettet til. Det giver megen god mening både journalistisk 

og teknologisk. Men er der et marked for en Politiken i noget, der er ved at ligne et magasin i 

avisformat? Hvor lang tid tager det at vænne læserne til at nøjes med nyheder som små 

smagsprøver over stregen foroven på avissiden? Trods Internettets fremstormen er det stadig 

kun halvdelen af os, som bruger det hver dag. 

 

Måske er vi ved begyndelsen til det traditionelle nyhedsbegrebs opløsning. Fragmentering og 

individualisering gør det stadig sværere at lave standardiserede nyheder til et kollektivt 

masseforbrug. At der er ved at ske noget radikalt med de gængse nyhedskriterier (specielt med 

hensyn til væsentlighed og relevans), kan man se på TV2’s døgnsendte NEWS-kanal. CNN kan 

måske et par gange om ugen et eller andet sted i verden finde en ”breaking news”. Når en lille 

dansk kanal gerne vil svinge sig op til det samme inden for sit territorium, må snoren for hvad 

der er relevant og væsentligt sænkes gevaldigt. Så må vi tage ildebrande, blæsevejr og 

trafikulykker med for at få fyldt vinduet ud. Det er lidt svært at se den journalistiske begrundelse 

for nyskabelsen. Om der er et marked for den, vil tiden vise. Forklaringen ligger måske mere i 

TV2’s fremstormende forretningstænkning. Nyhedskanalen var jo en nødløsning, da TDC sagde 

nej til det første forslag om en sportskanal. 

 

Nogle øjner optimistisk et stigende behov for en daglig nyhedsudsendelse i tv, der som en 

Rasmus modsat vil bruge kræfterne på at gå i dyben og bag om de relativt få nyheder, der er 

relevante og væsentlige for de fleste af os. Mere pessimistisk set kan det være, vi står foran en 

devaluering af den kollektive nyhed, som fører flere af os til selv at søge de nyheder op på 

nettet, vi hver især interesserer os for. Da DR i 1998 diskuterede planerne for en samling af alle 

DR’s nyhedsredaktioner i DR Nyheder, undrede dramachefen, Rumle Hammerich, sig over 

denne voldsomme satsning på nyhedsproduktion. Massemedier som radio og tv er jo langt 

mere anvendelige, sagde han – og langt væsentligere at bruge - til udsendelser om alt det, der 

har med vores følelser, værdier og oplevelser at gøre, og pegede beskedent på dramaet, 

filmen, musikken og teatret som oplagte muligheder for massemedierne. 

 

Det kan være han er ved at få ret. Medieudviklingen i 2006 bekræfter endnu en gang det 

forhold, at vi ofte undervurderer radikaliteten af de forandringer, vi aner forude, og samtidig 

overvurderer den hast, hvormed de kommer.  


