Medieskrack?
Marie Louise Falkenborg ger i
ledaren i Rad och Ron nr 10,
1982. uttryck for en fodildrad
syn pi\ mass medier och de nya
siHten att kon sumera information . Foraldrad ar denna sy n i
den meningen att den speglar
en tid da man trodde att eflektiv formedling av information
borde forbeh a lla s ett fatal utvalda. Endast det »Sanna » ordet borde fa spridas. till exempel via etern.
Den nya medietekniken innebar att en mangfald nya forpackningar for information far
chansen . Satellit-TV, kabeiTV , video, text-TV, teledata ,
listan kan goras lang. Antligen
tar konsumenten nagot att valja emellan , och darmed ett intlytande!
Handelsmurar for information ar naturligtvis omojliga.
Satelliter dyker upp antingen
vi viii det eller ej, mediereklam
likasa - om vi inte viii infora
en mediepolis , f6rstas . Ett system av antennlisor som kollar
vad vi har for oss , vad vi ser,
hor och - snarl - laser. Bevare oss!
Att forfasa sig over de nya
medierna tagna over en kam ar
ungefar som att vilja forbjuda
biblioteken . Dar finns ju redan
en mangfald av information .
Det finns betydande skillnader mellan de olika nya medieformerna. Satellit-TV , till
exempel, ar ett huvudsakligen
central! medium. teledata ar
det kanske mest lokala av alia .
inklusive boken. Med teledata
tar efterfragan en verklig
chans. konsumenten satts i
centrum.
Sla till exempel upp Varuprovningskommittens betankande dar det forordas att konsumentvagledarna ges tillgang
till teledata . Ring upp Prestel,

det engel ska teledatasystemet ,
och ga igenom de tu sentals
s idor farsk information om
varor och tjanster som Consumers Association tillhandaha ller till envar. Eller besok
nago n av de mimga informationscentraler i London dar teledata stalls direkt till allmanhetens forfogande . genom insatser av National Consumer
Council. Varl svenska postverk har liknande planer. Eller
ring idag upp Viewdatas teledatabas i Stockholm, och ta
del av dess jamforande konsumentupplysning.
Snarl kan vi Ia branschorga- ·
ni sat ioners upplysningar om
varor och tjanster via ett tangentbord till var vanliga TV
hemma. For alia vanner av
konsumentintlytande
maste
detta betraktas som dramatiskt. Viii Rad och Ron vara
med?
Tomas Ohlin
Wiewdata AB
f d hu vudsekr i lnformationsteknologiutredningen

ract&ron: Det

kan aldrig
vara en foraldrad syn att endast det sanna ordet borde ra
spridas 1 Konsumenten ska valja media - ja, men intlytande
over vad som produceras blir
det knappast tal om. Bibliote- '
kens information sker helt
utan reklam och reklamfinan sJenng.
Bran sc horganisationers information om varor och
tja nster ar inte en objektiv
konsumentupplysning.
Men
det vore bra - for att inte saga
dramatiskt - om konsument inflytande kunde leda till en
vettig, objektiv information i
vilka media det an rna vara.
Marie Louise Fal/.: enborg
RAd & Ron 11182
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