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Aviskrig
Siden 1980’erne har der været 
en meget barsk aviskrig i Dan-
mark. Krige har ofte både tabere 
og vindere, og der har da også i 
den periode været en stor avisdød, 
samtidig med at oplagstallene for 
aviserne er raslet ned. Ekstra Bla-
det havde for 30 år siden et oplag 
på 250.000, og det er dag faldet 
til 74.000. Dette fald i oplag kan 
selvfølgelig ikke undgå at påvirke 
avisernes indtægter, der som ho-
vedregel kommer fra to sider:

•	 Abonnenterne
•	 Annoncerne

Hvis avisens antal af læsere og 
abonnenter falder, er man selvføl-
gelig heller ikke så attraktiv for annoncørerne. De placerer jo annonce-
kronerne der, hvor de mulige kunder er. 

Aviskrigen har bl.a. betydet, at Politikens Hus og Jyllands-Posten har 
slået sig sammen imod Berlingske. Aviserne er således i en meget van-
skelig situation i dag, og hvis oplagstallene bliver ved med at falde, er det 
nemt at forestille sig, at bladdøden vil fortsætte.

1.2 Tv-stationer
Tv er det vigtigste medie i Dan-
mark i dag. I Danmark domi-
neres markedet af de to store 
danske stationer DR og TV2. 
DR havde monopol indtil 1988, 
og TV2 opstod, da der var en ud-
bredt opfattelse af, at det også 
ville være godt med konkur-

Avisernes oplagstal i 2000 og 2010

2000 2010

24 timer – 138.000

MetroXpress – 199.000

Urban – 127.000

Jyllands-Posten 180.000 112.000

Politiken 143.000 103.000

Berlingske Tidende 156.000 101.000

Ekstra Bladet 134.000 74.000

BT 123.000 68.000

Børsen 53.000 73.000

Kristeligt Dagblad 17.000 27.000

Information 22.000 22.000

Fig. 9.1 Avisernes oplagstal i 2000 og 2010. 
Kilde: Baseret på Dansk Oplagskontrol 2010, 
www.do.dk, 2011.
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rence på tv-området i Danmark. TV2 er den mest populære station og 
virker nok lidt friskere og mere underholdende end DR.

Begge stationer har en public service-forpligtigelse. Det betyder, at de 
er forpligtigede til at give brede, neutrale oplysninger til hele befolknin-
gen. DR er udelukkende finansieret via licensbetaling fra befolkningen. 
TV2’s andel af licensmidlerne er ca. 11 %, og de penge går til at betale for 
TV2’s regionalstationer. Fig. 9.2 herunder viser, hvordan licensmidlerne 
fordeles.

Da public service-forplig-
tigelsen ikke altid giver 
de højeste seertal, flytter 
både DR og TV2 de min-
dre populære udsendelser 
over på deres små kanaler 
som DR 2, DR K og TV2 
Charlie og konkurrerer 
så på populære shows som  
X-Factor og Vild med 
dans.

Hvis man ser på hoved-
kanalernes popularitet, 

har TV2 ca. 30 % af seerne og DR 1 ca. 20 %, og samlet ser danskerne TV 
omkring 2 timer og 50 minutter hver dag. 

1.3 Radiostationer
Radioen havde sin storhedstid i perioden mellem 1930 og 1960. Men ra-
dioen er stadig et meget vigtigt medie, da man jo kan lave alle mulige 
forskellige ting, samtidig med at man hører radio. DR er stadig den do-
minerende radiokanal i Danmark, og de få kommercielle stationer og lo-
kalstationerne har kun en meget lille andel af lytterne. Der blev i maj 
2010 indgået et medieforlig, der vil betyde, at en ny konkurrent til DR 
vil få 100 mio. kr. om året til at drive radio. Det er Berlingske Media og 
medievirksomheden People Group, der skal drive radiostationen. Navnet 
er 24syv.

DR 87 %

Andre formål 1 %

Lokal TV og 
-radio 1 %

TV 2-regioner 
11 %

Fordeling af licensmidler i 2010

Fig. 9.2 Fordeling af licensmidler i 2010.
Kilde: Baseret på www.dr.dk, 2011.
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1.4 Internettet og de sociale medier

Nyhedsformidlingen på internettet er i stadig vækst. Langt de fleste avi-
ser giver i dag gratis adgang til deres internetportal, men flere steder 
skal man dog betale for at få adgang til avisens artikelarkiv. De nyeste 
mobiltelefoner har også internetadgang, og medier og politikere er også 
flittige brugere af de sociale medier som Facebook, Twitter og You 
Tube. Desuden er blogs, hvor man udveksler synspunkter med politikere, 
journalister eller andre helt almindelige danskere, utroligt udbredt.

Herunder kan du se en skematisk opstilling af befolkningens 
medieforbrug kombineret med Minervamodellen, som du blev præsen-
teret for i kapitel 2 side 32.

Fig. 9.3 Befolkningens medieforbrug efter Minervamodellen.
Kilde: Henrik Dahl: ”Hvis din nabo var en bil” Akademisk Forlag 2005 og Gregers Friis-
berg: Politik og Økonomi. Columbus 2006 side 101.

Fig. 9.3 viser, at det er de moderne, der forbruger de tunge og måske lidt mere 
vanskeligt tilgængelige medier, mens de traditionelle mere er til det lettere 
stof.

Befolkningens medieforbrug i Minerva-modellen
Box
9.1

•	 Berlingske Tidende
•	 Børsen
•	 Jyllands-Posten

•	 Politiken
•	 Infomation
•	 Kristeligt Dagblad
•	 DR2

•	 BT
•	 Satellitkanaler
•	 Ugeaviser
•	 TV2

•	 TV2
•	 TV3
•	 Ekstra Bladet
•	 Ugeaviser

Satellitkanaler
(Sport, film,
Blockbuster

lejefilm)

Moderne

Traditionel

Materia-
listisk

Idealistisk
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Mediernes troværdighed

Hvor høj troværdighed har  
følgende nyhedsmedier?

Gennemsnit (5 = meget høj,  
1 = meget lav troværdighed)

Orientering og Radioavisen på P1 4,2

TV-Avisen på DR1 4,2

Børsen 4,1

Information 4,0

TV2 Nyhederne 3,9

Politiken 3,9

Berlingske Tidende 3,8

Jyllands-Posten 3,7

TV2 News 3,7

Kristeligt Dagblad 3,6

Urban 3,1

B.T. 2,5

Ekstra Bladet 2,2

Fig. 9.4 Mediernes troværdighed.
Kilde: www.business.dk, 2011.

I fig. 9.4 ovenfor kan du se en undersøgelse, hvor man har spurgt ca. 2.500 
danskere, hvordan de vægter de forskellige mediers troværdighed.

Undersøgelsen viser, at DR klart regnes for det mest troværdige medie 
med de tre mest troværdige udsendelser, mens TV2 Nyhederne først kom-
mer ind på en 5. plads.  Derimod er der ikke meget tiltro til sensationsavi-
serne, da BT og Ekstra Bladet er helt i bund.

Hvad er så den vigtigste nyhedskilde hos de unge? Blandt de 18-29-årige 
peger 44 % på TV, 38 % på internet, 10 % på morgenaviserne og 3 % på 
gratisaviserne.
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