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Oberoende mediers roller och påverkan på 
samhället 

Mediernas påverkan på samhället 

Politisk orientering och valdeltagande 

 I 2018 års lokala val ansåg svenska medborgare att följande medier var 
viktigast för röstbeslutet (Nord, Nygren, Volny; 2019):  

 SVT Nyheter (ganska eller mycket viktig: 33%) 
 Tryckta morgontidningar (ganska eller mycket viktig: 23%) 
 Sveriges Radios P4-kanaler (ganska eller mycket viktig: 22%) 
 Digitala morgontidningar (ganska eller mycket viktig: 18%) 

 En brittisk studie finner att en ökning av lokaltidningars upplaga med en 
procent ökar det lokala valdeltagandet med 0,37% om tidningarna har 
daglig utgivning. Tillkommer en lokal tidning i området ökar 
valdeltagandet med 1,27% (Lavender, Wilkinson, Ramsay, Stouli, 
Adshead, Chan; 2020). 

 Bland amerikanska röstberättigade personer som inte har röstat tidigare 
skiljer sig de nyhetskonsumerande från dem som främst tar del av andra 
typer av innehåll. Inför presidentvalet 2020 uppgav 83% av de 
nyhetskonsumerande röstskolkarna att de skulle delta i valet, medan 
bara 65% av övriga icke-väljare planerade att rösta (Holcomb, Hartson, 
Bone; 2021). 

Ekonomisk utveckling 

 I en internationell forskningsrapport framkommer det att i länder där 
pressfriheten försämrats sjunker BNP-tillväxten med 1–2% (Nguyen, 
Valadkhani, Nguyen, A. Wake; 2021). 

 Amerikansk forskning visar att varje dollar som satsas på journalistisk 
granskning resulterar i en samhällsnytta motsvarande 143 dollar 
(Hamilton; 2016). 
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Korruption, överträdelser och miljöförstörelse 

 I en internationell studie framgår det att förekomsten av mutor är i 
genomsnitt 10% högre i länder som har begränsad pressfrihet jämfört 
med stater som präglas av fria medier. Motsvarande andel för upplevda 
korruptionsorsakade hinder är 8% högre i snitt i länder med svag 
pressfrihet jämfört med sina friare motsvarigheter (Binhadab, Breen, 
Gillanders; 2021). 

 Ett forskningsprojekt visar att när lokaltidningar lagts ned ökar 
lagöverträdelser bland fabriker i området med 1,1% och utdömda straff 
till lokala industrianläggningar ökar med 15,2% (Heese, Pérez Cavazos, 
Peter; 2021). 

 En forskare drar slutsatsen att utsläpp från fabriker är i genomsnitt 11% 
mer omfattande om det inte finns några tidningar inom 32 kilometers 
radie från den enskilda fabriken (Campa; 2018).  

 


