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#2 Bristen på fakta
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• 43 procent upplever ett 
informationsunderskott. 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# 3  Obalans på 
mediemarknaden
• Digitala giganter åderlåter mediemarknaden  

• Fler vill distribuera, färre har råd att producera  

• Offentligt finansierade aktörer stärker sina positioner 



#4: “Intellectual tribalism”

Vi tar lättare in information som bekräftar vår egen eller 
omgivnings identitet - och förkastar det som motsäger den. 



#5: Data som drivkraft

• Det svart-vita, sensationella premieras 
• Små grupper kan få oproportionerligt stort genomslag 



“Höra båda sidor”



“Alla anser att…”



# 2 “Intellectual tribalism” 
Människor är kognitivt selektiva: Vi tar lystet in information som förstärker vår 
bild av oss själva, av vår egen eller vår omgivnings identitet - och förkastar allt 
som inte stämmer överens med dessa bilder. 
 
 

Foto: Espen Sundve Foto: Dmitrij Nejmyrok 

#3: Data som drivkraft

Vi tar lättare in information som bekräftar vår egen eller 
omgivnings identitet - och förkastar det som motsäger den. 

#6: Fake news



#7: Låg “media literacy”  



• 1 av 10 har delat en nyhet på nätet som de senare fick veta var 
påhittad

• 1 av 20 har delat en nyhet på internet som de visste eller anade 
var påhittad

 
                                                                  Källa: Tidningsutgivarna/Ipsos
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Hur hittar vi balans?



Identifierade behov

• Dagstidningarna hårdast drabbade av omstruktureringen. 

• Marknaden tvingas välja bort vissa bevakningsområden, 
pga bristande lönsamhet. 

• Medieföretag med svag marknadsposition och ekonomiskt svaga 
ägare i svårast position. 



Foto: Göran Arvidsson

Det nya mediestödet

• Omfattar alla innehålls- och spridningsformer. 

• Riktat till allmänna nyhetsmedier som 
producerar kvalitativ och allsidig journalistik. 

• Extra stöd till under- och obevakade områden. 

• Ramen ökar med 165 miljoner kronor till år 2020, då det uppgår till 
732,1 miljoner.
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Sex viktiga nyheter
• Betald upplaga ej längre stödbas. 

• Ansvarigt utgivarskap krävs. 

• Extra stöd för under- och obevakade områden. 

• Extra stöd för förbättrad tillgänglighet. 

• Nystartade medier, medier till det samiska folket och de nationella 
minoriteterna får lägre tröskelvillkor. 

• Oberoendet från staten ökar.

https://www.flickr.com/photos/gartz/


Foto: Göran Arvidsson

Demokratisk värdegrund

• Statens medel till hela medieområdet fördelas enligt samma villkor. 

• Staten är garant för yttrandefrihet för alla, i sin roll som upprätthållare 
av grundlagarna. 

• Staten är garant för alla människors lika värde, i sin roll som försvarare 
av demokratin.
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En bredare mediepolitik
• Prioritera snabb internet-access, 

inte bara där medborgarna bor, utan där de är. 

• Stärk skyddet för medieanvändarna. 

• Stärk vårt mediala civilförsvar. 

• Utred skärpta straff för hot mot journalister.
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Visioner för framtiden

• Ett nytt offentligt finansierat mediebolag, som främst verkar i andras 
kanaler - på platser där marknaden inte förmår. 

• En investeringsfond för nystartade medieinitiativ. 

• Ökad öppenhet i offentlig förvaltning, bl.a. via transparenta algoritmer 
och en öppenhetsbarometer. 

• Ny konkurrensutredning.
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Avgörande steg framåt

• Högre status på mediepolitiken 

• Nationell offensiv för medie- och informationskunnighet  

• Politisk enighet - annars risk för massmediedöd


