
  

Tidningskris - Kopieringsunderlag 2 
 
Reflekterande frågor 
 
Nyhetsmedier och förtroende 

• Hur samverkar nyheternas intäktskällor (reklam och annonser, 
prenumerationsavgift, skatt...) med nyhetsmediernas förtroende och 
kvalitet? Kan ni se något samband? 

• Dagspressen är inne i en ekonomisk kris. Vad skulle det få för 
konsekvenser för er kunskap om omvärlden och samhället om 
dagspress slutade ges ut i Sverige? Går det lika bra att titta på TV 
eller läsa på Internet? Varför/varför inte? 

 
Underhållande nyheter 

• Hur skulle ett samhälle med t ex bara Aftonbladets webbupplaga och 
TV3-nyheterna se ut? 
 

• Redan på 80-talet skrev medieforskaren Neil Postman att vi kommer 
att bli underhållna till döds framför våra skärmar (då främst TV-
apparater). Han var starkt kritisk till att media i så stor utsträckning 
väljer att servera tittarna underhållande vardagligheter. Håller du med 
honom? Varför/varför inte? Är det så fel att vilja bli underhållen och 
titta på nyheter som inte alltid är så seriösa? Vad är grundproblemet 
med underhållande nyheter, egentligen? 

 
 
Kritiska medier 

• Tredje statsmakten är en annan benämning på massmedia i Sverige. 
Den första statsmakten är regeringen och den andra riksdagen. Den 
tredje statsmaktens uppgift anses vara att granska politiker och 
beslut fattade och genomförda av riksdag och regering. Pengar, 
ägande och förmedling av nyheter är tre faktorer som påverkar 
varandra. Är det överhuvudtaget möjligt att ett företag, vars syfte är 
att tjäna pengar, kan producera nyheter och reportage som är kritiska 
och bidrar till vår demokrati genom att utgöra tredje statsmakten? 
 

• ”Allt vi vill ha är underhållning. Om det inte är underhållande vill vi 
inte ha det. Och det är farligt, för det arbete som ligger bakom 
demokrati är inte så underhållande, ärligt talat.” Så säger en 
amerikansk professor i mediekunskap. Vem ska ta ansvar för 
demokratin? Och hur? 

• I Sverige har vi ett statligt presstöd, som delas ut till många 
dagstidningar för att säkra tillgången på mångsidig information och 
omvärldsbevakning till medborgarna. Vi har också radio- och tv-avgift 
för att finansiera public service-bolagen SVT, Sveriges Radio och UR. 
Hur bör dessa stöd se ut i framtiden? Bör även webbtidningar 
stödjas? Eller ska dagspressen försvaras? Bör vi avskaffa allt stöd och 
låta var och en köpa sina nyheter som man vill? 

 


