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Om Institutet för 
Mediestudier

Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i sam-
hället om hur medierna sköter sin grundläggande
uppgift: att på medborgarnas uppdrag granska mak-
ten och skildra verkligheten. Det sker genom att ini-
tiera egen forskning eller sprida kunskap om andras
forskning samt genom att vara mötesplats för diskus-
sioner om mediers roll i samhället. 

Institutet stöds av en bred krets av samhällsintres-
sen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dess-
utom genom bidrag från bland andra Familjen Erling
Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallen-
bergs stiftelse.
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Förord

Hur står det till med journalistiken? Hur sköter jour-
nalisterna sitt uppdrag? Hur förändras medierna?
Och vad betyder allt detta för läsaren, tittaren, lyssna-
ren – för medborgaren? 

Det är några av de frågor vi ställer oss inom Insti-
tutet för Mediestudier. Efter en omstart för drygt ett
år sedan, med ny form, ny finansiering och ny före-
ståndare kan vi nu presentera den nya årsboken. Tan-
ken är att vi varje år på olika sätt i årsboken ska mäta
tillståndet för journalistiken i Sverige. 

Vi gör det genom en återkommande vetenskaplig
innehållsanalys som på sikt kan visa hur journalisti-
ken utvecklas och förändras. Vi gör det också genom
att granska hur förändringarna på mediemarknaden
påverkar journalistiken. Vi tror att en återkommande
årsbok kan utgöra ett viktigt och sakligt underlag för
debatten om journalistiken och medierna.

Vi har under det gångna året också tagit upp ett av
de mest omdiskuterade medieämnena nämligen det
om mediedrev. En av våra första forskarrapporter,
som gavs ut för 15 år sedan, handlade just om detta.
När vi nu gjort en uppföljande skrift kan vi konstatera
att ämnet är minst lika aktuellt, oroande och intresse-
väckande. 
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Den mest uppmärksammade rapporten under året
var kartläggningen av var journalisterna bor. Den vi-
sade att journalister främst bor i välbärgade inner-
stadsområden, medan stora delar av förorten och
landsorten ligger i medieskugga. Ett annat angeläget
och aktuellt ämne behandlades i forskarrapporten om
mediebilden av romer.

Vi kommer att fortsätta studera journalistikens
och mediernas utveckling. Vi hoppas att ni som läser
detta ska finna att den här årsboken, våra andra pu-
bliceringar och våra seminarier bidrar till en fortsatt
intressant och välgrundad mediediskussion.

Stockholm i oktober 2015

Helena Stålnert
Ordförande i Institutet för Mediestudier 
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Lars Truedson*

Utvecklingen för 
nyhetsjournalistiken 
– en överblick

• I var fjärde kommun saknas i dag en nyhetsredak-
tion.1

• Var fjärde annonskrona har försvunnit från jour-
nalistiken sedan 2007.2

• Färre journalister ska producera mer för fler kana-
ler.3

• Det digitala medieutbudet, som allt mer tar över,
har annat innehåll än det analoga – bland annat
mer sport och mindre politik.4

• Trots den ekonomiska pressen har medierna bibe-
hållit bevakningen av kommunpolitiken – antalet
artiklar har ökat de senaste åren.5

1) Sammanställning utifrån enkäten Svenska nyhetsredaktioner (Nygren
och Appelgren 2015) som också refereras i kapitlet Färre journalister
som producerar mer för fler kanaler i denna skrift.

2) Se kapitlet Reklamintäkter till journalistik faller i denna skrift.
3) Se kapitlet Färre journalister som producerar mer för fler kanaler i denna

skrift.
4) Se kapitlet Mera sport åt folket – på webben i denna skrift.
5) Se kapitlet Så bevakas kommunerna i denna skrift.

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Mediestu-
dier.
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De studier Institutet för mediestudier genomfört för
den här årsboken sätter fingret på den enorma föränd-
ring som just nu pågår av hur vi tar till oss nyheter.
För varje steg i den utvecklingen har det blivit svårare
att finansiera journalistiken. Och därmed att hålla
uppe den journalistiska kvaliteten.

Ordspråket säger att ingen saknar kon förrän båset är
tomt. Demokratin och dagstidningen är mer eller min-
dre jämnåriga. Men när våra medievanor digitaliseras
skakar nu den tidigare så trygga finansieringen av
journalistiken. De digitala medierna har gjort oss alla
till publicister – men kan det ersätta den organiserade
journalistiken? Den tredje statsmaktens roll måste ef-
ter två sekel formas på nytt.

Under stora delar av 1900-talet vilade medierna
tryggt på TV-licensen och på annons- och prenumera-
tionsintäkter från dagstidningens lokala nästanmono-
pol. Nu har vi fått många fler medier, men det betyder
inte nödvändigtvis att journalistiken stärkts.6 Vad de
nya kommunikationssätt vi fått i grunden kommer be-
tyda för samhället och demokratin är ännu osäkert. Vi
får livligare offentliga samtal när vi alla kan publicera
oss – men den envisa, tråkiga granskningen av kom-
mundiarier vecka efter vecka kräver organisation.
Den kräver fungerande företag.

När allt förändras gäller det att veta precis vad som
händer. Därför kommer nu Mediestudiers årsbok
2014/2015 som första utgåvan i en årlig serie med

6) Se Medieexplosion – men journalistiken pressas, Ohlsson och Truedson,
Institutet för Mediestudier 2015.
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syfte att ge en stabil kunskapsgrund om journalistiken
och journalistikens förutsättningar.

Det finns pålitliga tidsserier7 som visar hur medier-
nas ekonomi blir allt mer ansträngd. Och flera insti-
tut8 mäter medieanvändning – stora enkäter visar i
vilken takt våra medievanor digitaliseras. Men min-
dre är känt om hur många som jobbar på landets
redaktioner och vad de gör. Det har vi försökt reda ut
genom enkäten Svenska nyhetsredaktioner9. I fram-
tiden hoppas vi kunna upprepa den för att belysa
kommande förändringar.

Men intressantast är ändå vad medierna berättar
för oss medborgare. Det har vi för den här årsboken
försökt undersöka på två olika sätt. Vi har tillsam-
mans med medieanalysföretaget Retriever gjort en
enorm sökning i företagets databas med mer än nio av
tio svenska nyhetsmedier för att undersöka hur
mycket de svenska kommunerna omskrivs över tid.

Och vi har startat ett projekt för att undersöka i
detalj hur ett antal svenska mediers innehåll föränd-
ras. Här går vi igenom texterna i artikel för artikel i
urvalet och besvarar en lång rad frågor om innehållet.
Det här är forskning som sällan görs eftersom det är
resurs- och tidskrävande.

7) Bland annat Dagstidningarnas ekonomi, numera utgiven av Myndighe-
ten för radio och TV, och etermedieföretagens årsredovisningar. 

8) Inte minst SOM-institutet och Nordicom, båda vid Göteborgs universi-
tet.

9) Svenska nyhetsredaktioner, genomförd av Gunnar Nygren och Ester Ap-
pelgren vid Södertörns högskola, och finansierad av Institutet för medie-
studier. 
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Men hur är då tillståndet för den svenska journalisti-
ken? Vi tar det från början:

För några år sedan intervjuade jag Ulf Kristersson
(m), då borgarråd i Stockholm, om den lokala tidning-
ens bevakning av kommunpolitiken. Något år tidigare
hade han varit kommunalråd i Strängnäs. Kristersson
kunde jämföra och noterade skillnaden: på den lilla
orten var bevakningen intensivast. Orimligt intensiv
tyckte han i och för sig, men där fångade han något
viktigt och typiskt för svensk journalistik – de starka
lokala dagstidningarna som punktmarkerar sina kom-
muner. Och kommunpolitiker.

Svenskar hör till världens toppkonsumenter av
journalistik. Till stor del för att vi läser så mycket
dagstidningar. De starka lokala dagstidningarna har
varit hörnstenen i tredje statsmaktens vardagsjobb att
skildra och granska den nära makten i kommuner,
föreningar och företag runt om i landet. 

Det kunde journalisterna göra tryggt förvissade
om att vi betalade prenumerationerna för att få jour-
nalistiken och annonsörerna betalade för att få distri-
butionen. Tidningarna fick, lite hårdraget, betalt två
gånger för jobbet. Den som en gång etablerat sig som
vinnare blev allt starkare. Det var effektivare för varje
mäklare, researrangör, enskild individ som ville sälja
sin begagnade soffa att betala lite till ortens tidning än
att söka andra alternativ. Dagstidningsbranschen har
som helhet bara haft ett förlustår sedan det började
mätas systematiskt för 40 år sedan. Det var 2013.

Men i slutet av 1900-talet kom ungefär samtidigt
kommersiell TV och framförallt internet. De lokala
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annonsmonopolen bröts. TV tog massannonseringen,
Hemnet tog mäklarna, bokningssajter resorna och
Blocket andrahandsmarknaden. Journalistiken var på
nätet plötsligt tvungen att dra in sina pengar på egna
villkor, utan hänsyn till gamla meriter. Det har på ett
sätt gått bra. Dagstidningarnas intäkter från (pap-
pers)läsarna har på grund av rejäla prishöjningar inte
sjunkit nämnvärt.

Men annonserna har rasat. Vi visar, i en unik sam-
manställning som annonsmätningsinstitutet IRM ta-
git fram för första gången, att de annonser som finan-
sierar journalistik har rasat samtidigt som övrig an-
nonsmarknad varit stabil. Var fjärde annonskrona har
försvunnit från de medier som producerar nyhetsjour-
nalistik bara sedan 2007. (Se kapitel Reklamintäk-
terna till journalistik faller.)

Den som vill annonsera har fått enormt många nya
alternativ till de svenska medierna. De kan vara natio-
nella som Blocket eller globala som mediejättarna
Google och Facebook. Annonspriserna digitalt har
sjunkit kraftigt genom det ökade utbudet jämfört med
papperstidningens begränsade utrymmen. Och på nä-
tet har försöken att få rejält betalt av läsarna hittills
misslyckats för alla utom några få globala jättar som
New York Times och The Economist.

Det är lätt att se hur svårt det är nu. Alla medier
försöker digitalt leva på annonsintäkterna eftersom
pappersupplagorna för dagstidningarna faller när vi
läsare byter till nätet och de kommersiella TV-kana-
lerna utmanas av att vi ägnar tiden åt sociala medier
och Netflix snarare än framför Kalla Fakta. Och an-



14 | Lars Truedson

nonsmarknaden har alltså fallit brant. De enda som
tjänar rejäla pengar är distributörer av alla slag: från
Facebook till telekombolag och internetleverantörer.

Kanske var det onormala den gamla tidens dubbla
finansiering av dagstidningsjournalistiken, inte da-
gens kamp om varje krona. Men det är föga tröst för
den som månar om den lokala vardagsbevakningen
runt om i landet.

Mer än var fjärde kommun – totalt 68 kommuner
– saknar i dag en fast redaktion. Det visar en bearbet-
ning av Gunnar Nygrens och Ester Appelgrens enkät
Svenska nyhetsredaktion. Enkäten kan också visa att
antalet anställda fortsätter minska vid landets dags-
tidningar men håller sig konstant inom public service
och snarast ökar på gratistidningarna. Enkäten visar
också hur redaktionerna i dag producerar för flera
plattformar parallellt och hur många initiativ tas för
att utveckla digitala publiceringsformer, inte minst
webb-TV.

Tidigare studier har visat att under perioden 2004–
2014 stängdes närmare hundra lokalredaktioner.10

Det resultatet var inte sorterat per kommun, men utan
tvivel har många kommuner förlorat sin sista redak-
tion det senaste decenniet. Och den redaktionen hörde
till en dagstidning – inte i något fall har i dag en kom-
mun en professionell nyhetsredaktion för ett eterme-
dium utan att där också finns en dagstidningsredak-
tion. Nedgången i antal anställda har också pågått
länge. Mellan 2004 och 2014 minskade antalet tid-

10) ”Landsbygd i medieskugga”, Nygren Althin, Boverket 2014.
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ningsjournalister med 25 procent i Sverige och antalet
lokalkontor med 36 procent.11

Bristande mediekonkurrens är inte längre frågan,
trots att det utanför storstäderna bara är Karlstad
som har två konkurrerande kommersiella nyhetsre-
daktioner med olika ägare. Problemet är istället att få
resurserna att räcka till så en enda kommersiellt finan-
sierad redaktion kan bevaka varje kommun. Bara un-
der 2015 har två anrika tidningar, Dagbladet i Sunds-
vall och Folket i Eskilstuna, lagts ned. 

Det som historiskt skapat den starka journalistiken
i Sverige har slitits sönder av att våra medievanor di-
gitaliserats. Och nu gjort det starkaste, de lokala dags-
tidningarna, till det sannolikt mest hotade.

Det senaste steget i förändringen av medievanorna
går till mobilen och där tycks frågan om finansie-
ringen vara ännu mer svårlöst. Jonas Ohlsson skriver
i kapitlet Medieekonomin mobiliseras, som summerar
mediernas ekonomiska utveckling de senaste åren, om
”mobiliseringen” av mediebranschen, där kvällstid-
ningarna redan har fler användare mobilt än på desk-
topwebbarna.

Olika medier har mött digitaliseringen med olika
humör. Det enda svenska kommersiella TV-bolaget
med en betydande journalistisk produktion, TV4, för-
söker nu till slut ställa om mot en ny tid utan styrande
tablå. Kvällstidningarna, först Aftonbladet men nu
också Expressen, har kastat sig ut och på köpet om-

11) Ibid.
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vandlats från företag beroende av varje dags läsar-
intäkter till annonssäljare och besöksdatasamlare.
Morgontidningarna har mycket mer makligt tagit sig
an omvälvningen, men har nu börjat hitta strategier
som jämfört med kvällstidningarna mer handlar om
att ta betalt för journalistiken även på nätet. 

Dessutom finns det en position öppen som länge
saknats i Sverige: prestigetidningens. Här har alla so-
cialgrupper läst ungefär samma tidningar men i olika
omfattning – kvällstidningarna är därför mer nedto-
nade och morgontidningarna mer inkluderande än
sina internationella motsvarigheter. Dagens Nyheters
utveckling av innehåll och teknik de senaste åren av-
slöjar en strävan att hitta en position som landets kva-
litetstidning, mediet där en smalare men rikare publik
får läsa de målande långa reportagen, de bästa analy-
serna och dessutom en hel del nyheter. Och betalar re-
jält för det. Det här kan förlänga livet på papperstid-
ningen – och ge möjlighet att få ordentligt betalt för
en prenumererad digital DN.

Men en sådan utveckling visar också att vi kan
vänta oss en ökad skillnad i medievanor mellan olika
svenskar, exempelvis beroende på inkomst (snittpriset
på pappersdagstidningars prenumerationer har i stort
sett fördubblats på ett kvartssekel12), utbildning och
intressen. Och det är just vad Ulrika Andersson redan
ser i sitt kapitel baserat på data om medieanvändning,
titulerat Skillnaderna ökar i svenskarnas mediean-
vändning. Skillnaderna har ökat mellan dem som tar

12) Dagspressens ekonomi 2014, Myndigheten för radio och TV 2015.
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del av mycket nyheter och dem som tar del av mindre.
Främst förklaras skillnaderna i beteende av ålder.
Fortfarande är nivåerna av nyhetskonsumtion höga i
Sverige men Andersson diskuterar ändå om det kan
finnas en grupp ”nyhetsundvikare”, som termen har
kommit att bli i debatten. Bland unga identifierar hon
en grupp på uppåt tio procent som inte regelbundet
tar del av nyhetsmedier. Men frågan är om de ändå får
korn på nyheter på andra vägar? Där är forskningen
ännu inte i mål.

När ekonomi, teknik och konsumtionsvanor i en
lustiger dans i frenetiskt tempo förändrar spelreglerna
påverkas även innehållet. Michael Karlsson ger i
denna skrift en första glimt ur Mediestudiers stora
innehållsstudie. Han visar att urvalet av ämnen inte
förändrats så mycket mellan 2007 och 2014 men att
det däremot är signifikanta skillnader mellan de ana-
loga och digitala upplagorna. Den skillnaden kan
2014 sammanfattas som i kapitlets rubrik: ”Mer
sport till folket – på webben”. De undersökta medier-
nas digitala utgåvor innehåller mer sport och mer
olyckor medan de analoga versionerna har mer politik
och mer underhållning. Resultatet bekräftar liknande
tendenser i tidigare studier. Under nästa år kommer
ytterligare bearbetningar av materialet med mer infor-
mation.

Mediebevakningsföretaget Retriever har tagit fram
och analyserat statistik över hur ofta var och en av
landets kommuner omnämns i medier i kombination
med två kommunalpolitiska begrepp. Vår ursprung-
liga hypotes om att den ekonomiska utveckling vi be-
skrivit skulle lett till minskad rapportering besanna-
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des inte. Istället hade artiklar som nämnde kommun-
styrelse och kommunalråd ökat något under de sju
halvår huvudstudien omfattade. Det är dessutom fler
kommuner där rapporteringen ökat än där den mins-
kat. Se vidare kapitlet ”Så bevakas kommunerna”.

Uppenbarligen har medieföretagen lyckats öka
produktiviteten och koncentrera resurser så att åt-
minstone antalet artiklar om kommunpolitik inte
minskar. Vi vet däremot inget om kvaliteten eller dju-
pet i bevakningen från denna studie. En intressant re-
flektion är att kommunbevakning sannolikt är relativt
kostnadseffektiv verksamhet för en lokaltidning:
kommunerna har numera gott om välutbildade infor-
matörer som tar fram bra underlag för artiklar och
även i övrigt är kommunalt material i dag ofta offent-
ligt, digitalt och lättillgängligt. I redaktionsenkäten
framhåller dessutom företag att nedskärningarna ut-
formats för att så långt som möjligt skona just report-
rar. 

Men studien ger också ett annat besked: nedlägg-
ning av lokalredaktioner får ofta effekt. För en rad
kommuner kan vi se att rapporteringen sjunkit åren
efter att en lokalredaktion lagts ner. När det gäller de
gångna årens mest uppmärksammade nedläggning av
lokal journalistik – TV4:s slopade lokalsändningar –
så ser vi även här en effekt i årsbokens material. Här
gäller det dock i statistiken över medievanor. Andelen
som följer regionala nyhetsprogram i TV har minskat
rejält direkt efter nedläggningen eftersom det nu bara
finns SVTs program att se på. TV4 har på tio orter
kvar lokala redaktioner som arbetar mot riksnyhets-
sändningarna.
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Men digitaliseringen ger också möjligheter att med
små investeringar starta lokala nyhetssajter som kan
fylla i där de stora tvingas dra sig tillbaka. Det finns i
dag ingen förteckning över dessa men vi kommer
samla in uppgifter om sådana på vår sajt kommu-
nerna.mediestudier.se. Vi kan hur som helst konsta-
tera att många av dessa lokala initiativ än så länge är
personberoende och sällan har stabil ekonomi. Det
bekräftas av internationell forskning som visat på
bristande uthållighet för sådana initiativ.13 Men det
kan förändras när digitaliseringen nått längre.

Även om konkurrensen om vår tid skärpts av det
ökade medieutbudet och än snabbare av de sociala
medierna, så är det svårt att föreställa sig att inte efter-
frågan på journalistik kommer att bestå. Vi vill veta
och behöver veta hur vår omvärld fungerar. Men fi-
nansieringen är inte längre som förr.

På nationell nivå i de stora städerna kommer digi-
taliseringens rationaliseringar och sänkta etablerings-
trösklar att lösa mycket. Där har antalet journalister
på presskonferenserna ökat, inte minskat. Även om
också storstadsmedierna pressas och måste omvandla
sig och finna nya affärsmodeller.

Men på mindre orter är det svårare. Här saknas
verkligen de lokala annonsmonopolens tidigare över-
finansiering av dagstidningarna. Hur vi än söker är
det få affärsmodeller som kan slå att ha ett nästan-
monopol. Vi ser att en rad kommuner i dag står utan

13) Medieborgarna & medierna, delbetänkande av SOU 2015:94, se kapi-
tel 4.
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redaktioner. Vi ser att en lång rad tidningar gjort upp-
sägningar. Vi ser att de är enormt beroende av intäk-
terna från papperstidningar som knappast rekryterar
en enda ny ung prenumerant men vars gamla prenu-
meranter bokstavligen dör. Och även om den viktiga
kommunbevakningen inte tycks ha minskat så är frå-
gan om produktionen kan rationaliseras så hårt att
kvalitet och kvantitet i samhällsjournalistiken kan
upprätthållas när pappersintäkterna till slut fasas ut. 

Självklart kommer digitala intäkter med tiden att
kunna ersätta en del av pappersintäkterna. Men lika
självklart är nog att de aldrig kommer att nå samma
nivåer som på de lokala nästanmonopolens tid. 

Vi ser redan att public service fått en större roll på
mediemarknaden. I slutet av 1980-talet motsvarade
de tre bolagens intäkter 22 procent av dagspressens. I
dag är den siffran nästan dubbelt så hög. På samma
sätt har ungas konsumtion av nyheter i etermedier
minskat mindre än av dagstidningar. Och utanför
dagspressen är det bara TV4 som gör betydande insat-
ser när det gäller kommersiellt finansierad samhälls-
journalistik – även om bolaget som bekant ansett sig
tvunget att släppa de lokala sändningarna.

Här uppstår då en i grunden djupt politisk fråga: ska
det allmänna i form av public service gripa in för att
dessa kommuner ändå ska få någon bevakning eller
ska public service hålla sig borta för att inte störa
självständiga företag på en lokal marknad? Här lan-
dar publicservicevurmarna i slutsatsen att politiken
ska göra det den kan för journalistik är viktigt.
Medan de kommersiella medierna säger att det inte
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finns en chans att ens de drygt sju miljarder kronor
publicservicebolagen får varje år skulle räcka för att
ersätta en bransch som fortfarande är mer än dubbelt
så stor.

Än så länge klarar de svenska medierna att hålla
uppe kommunbevakningen, en hörnsten i mediernas
demokratiska uppdrag. Men frågan är hur de ska
kunna säkra den och andra grundläggande uppgifter,
på lång sikt.

Se där en fråga som både kräver ny kunskap, nya
idéer och djärva beslut. Se där en utmaning för både
politiken och branschen.

Till stöd i det arbetet presenterar Institutet för medie-
studier tillsammans med årsboken en innehållsrik
webbplats med data kring mediebevakningen i var
och en av landets kommuner:

kommunerna.mediestudier.se 
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Kajsa Bergvall*

Så bevakas kommunerna

Trots en allt kärvare ekonomisk situation lyckas me-
diehusen upprätthålla en hög och till och med svagt
ökande nivå på bevakningen av kommunerna och
kommunpolitiken. Tidningarna har numera färre
journalister anställda, men med hjälp av rationalise-
ringar och prioriteringar tycks mediehusen ha hittat
metoder som gör att färre medarbetare kan producera
lika mycket eller rent av mer journalistiskt material i
ett av lokalmediernas kärnområden.

Vi inledde arbetet med denna undersökning med
vetskapen om mediebranschens utmaningar. Vi ville
se om hypotesen att ett minskande antal lokaljourna-
lister, -redaktioner och -tidningar medfört att bevak-
ningen av kommunpolitiken blir lidande kunde be-
kräftas.

Men oavsett hur vi vrider och vänder på våra data
om rapporteringen om kommuner generellt å ena si-
dan och lokalpolitiken å den andra kan vi inte stödja
hypotesen. I stället kan vi konstatera att det sker en
svag ökning av rapporteringen både om kommuner
och om deras politiska sfär genom åren. Vi har dock

* Kajsa Bergvall är senior analytiker på medieanalysföretaget Retriever.
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funnit ett antal enskilda exempel där nedlagda lokal-
redaktioner eller personalminskningar på redaktioner
följts av sänkt intensitet i rapporteringen om vissa
kommuner. 

Vi kan också bekräfta tidigare studiers resultat om
att vissa kommuntyper är underbevakade. Vår analys
visar att kommuner i tätbefolkad region, pendlings-
kommuner och varuproducerande kommuner får mer
publicitet än folkmängden motiverar. Omvänt gäller
att storstäder, större städer och förortskommuner till
storstäderna uppmärksammas för lite i medierna sett
i relation till hur många invånare de har. Vi kan dock
konstatera att för en majoritet av kommunerna ökar
den politiskt inriktade rapporteringen. Denna tendens
är särskilt tydlig i kommuner i tätbefolkad region,
storstäder, större städer, turism- och besöksnärings-
kommuner samt varuproducerande kommuner.

Inledning

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom
ett representativt och parlamentariskt statsskick och ge-
nom kommunal självstyrelse.

Redan i de inledande raderna i regeringsformens för-
sta kapitel markeras betydelsen av både yttrandefrihe-
ten och den kommunala självstyrelsen. Mediernas
uppgift att som den tredje statsmakten granska makt-
havare är nog så viktig även på kommunalpolitikens
område. Grävande lokalreportrar fungerar som en de-
mokratins vakthund genom att informera medbor-
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garna om vad som sker och röja missförhållanden i
kommunerna. Denna typ av avslöjanden bör även
kunna fungera som varnande exempel för lokalpoliti-
ker vars etiska kompass i sig kanske inte är tillräcklig
för att leda dem rätt. 

Mot bakgrund av lokaljournalistikens vikt för vår
demokrati kan man fråga sig om den vittomtalade kri-
sen i mediebranschen påverkat granskningen av kom-
munerna. Vi har av den anledningen velat kartlägga
hur rapporteringen om landets kommuner har ut-
vecklats de gångna åren. Därför har vi genomfört en
kvantitativ analys av rapporteringen dels om kommu-
ner och dels om kommuners politiska liv. Därmed an-
ser vi oss kunna bedöma om den ena eller den andra
eller båda typer av mediebevakning har förändrats de
senaste åren. 

Vi har gjort en sökning på varje kommuns namn i
olika varianter och dessutom en snävare sökning där
kommunens namn förekommer i kombination med
ord som säkerställer att rapporteringen faktiskt hand-
lar om kommunpolitik. Det rör sig om termerna
”kommunstyrelse” samt ”kommunalråd” och varian-
ten ”borgarråd” samt några böjningsformer.

Båda sökningar har gjorts i två olika källurval. Det
ena – lilla källurvalet – omfattar 17 tryckta tidningar
och 13 redaktionella webkällor. Det lilla källurvalet1

utgörs av källor vi kan följa hela perioden 2002-01-
01–2015-06-30 och kan därmed spegla långsiktiga

1) Se vilka medier som ingår i det lilla källurvalet i appendix till detta kapi-
tel.
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tendenser men tillåter bara jämförelser över tid inom
just detta snäva urval. Det andra – stora källurvalet –
innehåller 239 analoga och 120 digitala medier. Det
stora källurvalet2 täcker en stor del av de svenska ny-
hetsmedierna och kan därför utnyttjas för bredare
studier, men det sträcker sig endast över perioden
2012-01-01–2015-06-30. Båda källurvalen innehåller
texter från SVT och TV4 på webben.

Tabell 1

Utvecklingen av mediernas rapportering om 
kommuner och lokalpolitik

I syfte att se om en allmän förändring skett i medie-
landskapet har vi först sammanställt hur omfattande
rapporteringen i medierna som ingår i det lilla respek-
tive det stora källurvalet har varit totalt under de två

2) En förteckning över de medier som ingår i det stora källurvalet finns i ap-
pendix till detta kapitel.

Källurval Sökning Period Antal 
artiklar

Genomsnittligt 
antal artiklar per 
kommun och år

Lilla källurvalet:
17 papperstidningar
13 webtidningar

Kommun-
namn

2002-01-01 
–
2015-06-30

723 185 185

Lilla källurvalet:
17 papperstidningar
13 webtidningar

Kommun-
namn+
kommunord

2002-01-01 
–
2015-06-30

134 222 34

Stora källurvalet: 
239 papperstidningar 
120 webtidningar

Kommun-
namn

2012-01-01 
– 
2015-06-30

985 672 971

Stora källurvalet: 
239 papperstidningar
120 webtidningar

Kommun-
namn+
kommunord

2012-01-01 
– 
2015-06-30

153 117 151
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olika tidsperioder vi undersöker. Här ska vi alltså
kunna se om en allmän minskning i antalet artiklar
kan vara en förklaring till en eventuell minskning i be-
vakningen av kommunernas liv och leverne. 

Diagram 1

* För 2015 har vi extrapolerat baserat på statistik för det första halvåret, medan det är 
helårsdata som anges för de tidigare åren i diagrammet.

Som vi ser i diagrammet ovan sker inga dramatiska
förändringar. Det förekommer en svag uppgång från
2003 till 2008 i de medier som ingår i det lilla källur-
valet. En viss ökning sker från 2012 till 2014 i de tid-
ningar som det stora källurvalet omfattar. Denna ök-
ning efterföljs av en svag tillbakagång 2015, vilket är
naturligt efter ett valår. 

De sökningar som vi använder för vår undersök-
ning resulterar i det antal artiklar som redovisas i dia-
grammet nedan.
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Diagram 2

Vi kan alltså konstatera att det ökade totala antalet
artiklar som publiceras i det stora källurvalet (se Dia-
gram 1 på föregående sida) motsvaras av en tämligen
stor ökning av den breda kommunrapporteringen i
samma medier (se Diagram 2). Även om det är svårt
att urskilja i Diagram 2 sker en ökning även av den lo-
kalpolitiska bevakningen under hela 2014 och det för-
sta halvåret 2015. 

Vi har även undersökt hur stor andel den kommun-
politiska rapporteringen utgör dels av den breda kom-
munpubliciteten och dels av det totala antalet i artik-
lar i de två olika källurvalen. Utfallet av sökningen i
det lilla källurvalet ger lokalpolitiken en andel på 16–
22 procent av den kommunorienterade bevakningen.
Nivån fluktuerar mellan åren utan en tydlig tendens i
någon riktning. Rapporteringen om kommunernas
politiska sfär i det lilla urvalet står för en procent av
den totala rapporteringen i de aktuella medierna
samtliga år. 
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Motsvarande siffror för det stora källurvalet är att
publiciteten om kommunpolitiken svarar för 15–16
procent av den breda kommunbevakningen och en
knapp procent av mediernas totala antal publice-
ringar per år. Inte heller här ser vi någon tydlig utveck-
lingstrend, men antalet artiklar med kommunorden
ökar svagt från 0,7 till 0,8 procent av det totala anta-
let artiklar.

Om vi gör en jämförelse mellan resultatet från det
första halvåret 2012 med motsvarande siffror för
2015 års första sex månader och tittar på hur utveck-
lingen ser ut i de enskilda kommunerna får vi fram
följande:

Tabell 2

Utveckling av antal artiklar
halvår 1 2012–halvår 1 2015

Antal kommuner

Kommunpublicitet
stora källurvalet

Minskar 105

Oförändrat 183

Ökar 2

Politikrapportering
stora källurvalet

Minskar 119

Oförändrat 7

Ökar 164

Kommunpublicitet
lilla källurvalet

Minskar 148

Oförändrat 10

Ökar 132

Politikrapportering
lilla källurvalet

Minskar 112

Oförändrat 77

Ökar 101
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Åter ser vi en svag övervikt för ökad kommunalpoli-
tisk rapportering i det stora urvalet, men ingen enty-
dig tendens till ökad eller minskad mediebevakning
om kommuner respektive kommunalpolitik i de olika
källurvalen. Det betyder att vi behöver granska mate-
rialet på ytterligare sätt. 

Vilka kommungrupper bevakas mycket och lite?

Med utgångspunkt i SKL:s indelning av landets 290
kommuner i olika grupper kan vi identifiera likheter
och skillnader mellan hur pass väl medierna bevakar
dessa kommuntyper. En viktig parameter utöver kom-
mungrupp är förstås folkmängd. Därför jämför vi hur
både antalet artiklar och folkmängden fördelar sig
mellan de olika kommungrupperna. Vi menar att det
är motiverat att tala om ett balanserat förhållande
mellan andel av den totala kommunrapporteringen
och andel av befolkningen om de sinsemellan avviker
med mindre än tre procent. Är skillnaden större än så
kan man snarare betrakta kommungruppen som an-
tingen lidande av ett publicitetsunderskott eller i åt-
njutande av ett rapporteringsöverskott. Här har vi
möjlighet att exempelvis bekräfta eller förkasta den
vida spridda uppfattningen om mediernas stock-
holmsfixering. 

Eftersom det lilla källurvalet innehåller ytterst få
källor lämpar det sig inte för jämförelser mellan kom-
mungrupperna utan endast över tid. Denna inbyggda
svaghet i det lilla källurvalet medför att vi fortsätt-
ningsvis kommer att lägga tyngdpunkten på utfallet i
det stora källurvalet. Vi kommer dock att använda
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data från sökningar i det lilla källurvalet för att under-
söka intressanta förändringar över tid inom det urva-
let.

Kommuner i tätbefolkad region, 
pendlingskommuner och varuproducerande 
kommuner syns mer än folkmängden motiverar

I sökningen på kommunnamn i det stora källurvalet
ser vi en tydlig överrapportering för varuproduce-
rande kommuner, pendlingskommuner och kommu-
ner i tätbefolkad region. Andelen av rapporteringen
som handlar om varuproducerande kommuner och
kommuner i tätbefolkad region ökar under den 3,5 år
långa perioden. Samtidigt ser vi en minskning för tu-
rism- och besöksnäringskommuner och kommuner i
glesbefolkad region då de går från en svag överrap-
portering till ett tämligen balanserat förhållande mel-
lan medial exponering och folkmängd under perio-
den. Proportionerna mellan folkmängd och medial
uppmärksamhet är balanserade även för glesbygds-
kommuner och förortskommuner till större städer. De
kommungrupper som är påtagligt underrepresente-
rade i medierna är större städer, storstäder och för-
ortskommuner till storstäder. Allt detta går att utläsa
i Diagram 7 och Diagram 8 i appendix.

Motsvarande sökning där även kommunorden in-
går för att undersöka rapporteringen om kommuner-
nas politiska sfär, ger ett snarlikt resultat, vilket vi re-
dovisar i Diagram 9 och Diagram 10 i appendix. Även
här ser vi en medial uppmärksamhet kring varuprodu-
cerande kommuner, pendlingskommuner och kom-
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muner i tätbefolkad region som är stor jämfört med
dess folkmängd. Däremot råder det i princip ett ba-
lanserat förhållande mellan andel av rapporteringen
och befolkningen för turism- och besöksnäringskom-
muner, glesbygd, förortskommuner till större städer
och kommuner i glesbefolkad region. Den sistnämnda
kommungruppen har ökat från en svag underrappor-
tering 2012, medan vi ser en viss överrapportering i
början av perioden för turism- och besöksnärings-
kommuner, glesbygdskommuner och förortskommu-
ner till större städer. 

Underrapportering ser vi återigen för storstäder,
förortskommuner till storstäderna och större städer.
Däremot kan vi konstatera att medierna ägnar större
städers politiska liv och leverne något större upp-
märksamhet under 2014 och första halvåret 2015.
Det föreligger inga större skillnader mellan vilka kom-
mungrupper som är över- eller underrapporterade när
det gäller både bred kommunpublicitet och rapporte-
ringen om kommunpolitiken. Däremot kan vi se att
intresset för politiken i större städer understiger det
för kommunerna totalt sett. Samtidigt kan vi konsta-
tera att uppmärksamheten för kommunpolitiken i
storstäderna ändå har visst genomslag: storstäderna
är något mindre underrepresenterade i medierna i för-
hållande till sin folkmängd när det gäller den lokala
politiken än vad som är fallet för den generella bevak-
ningen av storstadskommunerna. 

Här kan vi konstatera att ”medieskuggan” som rå-
der i storstädernas förorter är ett fenomen som forsk-
ningen identifierat sedan länge. Det finns dock
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tecken3 som tyder på att den medieskuggan minskat
under senare år, troligen sedan gratistidningskoncer-
nerna Mitt i och Direktpress utökat sitt tidningsnät.

En sammanfattning av kommungruppernas medie-
genomslag under 3,5 år (i det större källurvalet) jäm-
fört med folkmängden ser ut så här:

Tabell 3

3) Se enkät av programmet Medierna i P1 och tidningen Dagens Samhälle:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&arti-
kel=5882806.

Kommungrupp Sökning på 
kommunnamn i 
det stora 
källurvalet

Sökning på 
kommunnamn 
och kommunord i 
det stora 
källurvalet

Övergripande 
tendens i 
rapporteringen

Förortskommu-
ner till stor-
städerna

Underrapporte-
ring

Underrapporte-
ring

Status quo för 
både kommuner 
och kommun-
politik

Förortskommu-
ner till större stä-
der

Balans mellan 
rapportering och 
folkmängd 

Överrapporte-
ring 2012, ba-
lans mellan rap-
portering och 
folkmängd 
2013–2015

Status quo för 
både kommuner 
och kommun-
politik

Glesbygds-
kommuner

Balans mellan 
rapportering och 
folkmängd

Överrapporte-
ring 2012–2013, 
balans mellan 
rapportering och 
folkmängd 
2014–2015

Status quo för 
både kommuner 
och kommun-
politik

Kommuner i 
glesbefolkad 
region

Överrapporte-
ring 2012, ba-
lans mellan rap-
portering och 
folkmängd 
2013–2015

Överrapporte-
ring 2012, ba-
lans mellan rap-
portering och 
folkmängd 
2013–2015

Svag minskning 
för både kom-
muner och kom-
munpolitik
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Kommuner i skuggan eller strålkastarljuset

Efter att ha ägnat oss åt den övergripande kommun-
gruppsnivån vill vi nu närma oss enskilda kommuner.
Vi kommer här att rikta in oss på de kommuner som
totalt sett är över- respektive underrapporterade och
de som utmärker sig med en tydligt ökande eller mins-

Kommuner i tät-
befolkad region

Överrapporte-
ring

Överrapporte-
ring

Svag ökning för 
både kommuner 
och kommun-
politik

Pendlings-
kommuner

Överrapporte-
ring

Överrapporte-
ring

Status quo för 
både kommuner 
och kommun-
politik

Storstäder Underrapporte-
ring

Underrapporte-
ring

Status quo för 
kommuner, ök-
ning för kom-
munpolitik

Större städer Underrapporte-
ring

Underrapporte-
ring

Svag ökning 
2014–2015 för 
både kommuner 
och kommun-
politik

Turism- och be-
söksnärings-
kommuner

Överrapporte-
ring 2012–2013, 
balans mellan 
rapportering och 
folkmängd 
2014–2015

Överrapporte-
ring 2012, ba-
lans mellan rap-
portering och 
folkmängd 
2013–2015

Svag minskning 
för kommuner 
och kommun-
politik

Varuproduce-
rande kommu-
ner

Överrapporte-
ring

Överrapporte-
ring

Svag ökning för 
både kommuner 
och kommun-
politik

Kommungrupp Sökning på 
kommunnamn i 
det stora 
källurvalet

Sökning på 
kommunnamn 
och kommunord i 
det stora 
källurvalet

Övergripande 
tendens i 
rapporteringen
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kande utveckling av rapporteringen. Här finns natur-
ligtvis en stor variation, men vi fokuserar på de kom-
muner som avviker starkt från snittet i kommungrup-
pen eller som har en skarp utvecklingskurva i negativ
eller positiv riktning. Vi kommer att behandla kom-
munerna inom ramen för respektive kommungrupp.
Även här sätter vi antalet artiklar per kommun i rela-
tion till folkmängden, men båda jämförs även med
motsvarande genomsnittsvärden för den kommun-
grupp som varje kommun ingår i. På så vis blir analy-
sen mer relevant och rättvisande, då den återspeglar
kommungruppernas olika samhälleliga och mediala
förutsättningar. 

Förortskommuner till storstäderna

Som vi har konstaterat präglas kommungruppen För-
ortskommuner till storstäderna av en begränsad rap-
portering i förhållande till hur stor del av befolk-
ningen som faktiskt bor där. En närmare granskning
av hur det ser ut inom gruppen ger vid handen att
några kommuner tydligt bidrar till denna underrap-
portering, medan andra kommuner avviker från grup-
pens övergripande låga grad av bevakning. 

Oavsett om det handlar om bred kommunpublici-
tet eller snävare politisk rapportering är förorterna
Haninge, Järfälla och Täby påtagligt underrepresen-
terade i medierna. De speglas genomgående av ett
snarlikt antal medier. Förortstidningar från inte minst
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB har en stor bety-
delse för bevakningen av förortskommuner i Stock-
holmsområdet. Mitt i Haninge bidrar med 33 procent



Så bevakas kommunerna | 35

av den breda kommunrapporteringen om kommunen
och en något större andel av den kommunpolitiskt in-
riktade bevakningen. Motsvarande siffror för Järfälla
ligger på samma nivåer och Mitt i Täby ligger bakom
närmare hälften av kommunpubliciteten och 39 pro-
cent av den lokalpolitiska rapporteringen. 

De mest uppenbart medialt gynnade förortskom-
munerna till storstäder är Svedala och Vellinge. Det
återspeglar att Skåne har en förhållandevis impone-
rande bukett av större och mindre tidningar. Regio-
nens Bonnierägda tungviktare Sydsvenska Dagbladet
och lokalt ägda Skånska Dagbladet rapporterar mest
generöst om dessa två kommuner. Även Bonnierkon-
cernens skånska kvällstidning Kvällsposten, numera
Sydsvenskanägda Helsingborgs Dagblad och koncer-
nen Gota Medias Trelleborgs Allehanda bidrar rela-
tivt flitigt till rapporteringen om dessa två kommuner.
Sydsvenskan står för en större andel av den politiskt
inriktade rapporteringen än den breda kommunbe-
vakningen för båda kommuner. Vi kan även se att
Skånska Dagbladet ägnar Svedala större uppmärk-
samhet än Vellinge och tidningen ligger även bakom
en större andel av publiciteten om det politiska livet i
Svedala än den breda bevakningen av kommunen.
Vellinge kommun figurerar i betydligt fler källor än
vad som är fallet för Svedala, vilket vi misstänker
hänger samman med att M-styrda Vellinge ofta
nämns i riksdebatten som en av de kommuner som
haft lägst flyktingmottagande i förhållande till sin
folkmängd.
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Förortskommuner till större städer

Det finns ingen förortskommun till större städer som
är att betrakta som starkt under- eller överrepresente-
rad i artiklarna vi fått fram via våra sökningar. Det
överensstämmer med att rapporteringen om denna
kommungrupp som vi finner i det stora källurvalet i
stort sett är balanserad i förhållande till folkmängden.
Vi vill ändå nämna ett exempel: Kävlinge kommun är
något underrapporterad i förhållande till sin folk-
mängd. Det är naturligt att stora kommuner som
Malmö och Lund uppmärksammas i större utsträck-
ning än Kävlinge. Det är dock värt att påpeka att flera
kommuner som har färre invånare än Kävlinge väcker
ett större intresse hos Sydsvenskans och Skånska Dag-
bladets reportrar. Några exempel är Hörby, Sjöbo och
Staffanstorp. 

Kävlinge är en av 68 kommuner i landet som helt
saknar redaktion inom sina gränser. När vi granskar
hur dessa 68 kommuner står sig publicitetsmässigt i
förhållande till folkmängd är dock just Kävlinge den
enda som är tydligt underrapporterad. 

Glesbygdskommuner

Förhållandet mellan publicitetsvolym och folkmängd
är i stort sett balanserat för glesbygdskommunerna. Av
de tjugo kommuner som ingår i denna grupp är det
bara Sollefteå som är konsekvent underrapporterad
och den är det över tid. Vi är medvetna om att Sollef-
teås invånarantal stadigt minskar, men det är ändå den
kommun i kommungruppen som har flest invånare.
Kommunens dominerande tidning är Mittmediaägda
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Tidningen Ångermanland, som finns i mer än hälften
av hushållen. De tidningar som oftast nämner Sollef-
teå är just Tidningen Ångermanland och Sundsvalls
Tidning samt Nordsverige, som ägs av Tidningar i
Norr AB. Tidningen Ångermanland är dominant och
svarar för 62 procent av den breda kommunbevak-
ningen och dryga tre fjärdedelar av politikrapporte-
ringen. Tidningen Ångermanland och Nordsverige be-
traktar Sollefteå som en av de viktigaste kommunerna
att bevaka. Som väntat ägnar sig däremot Sundsvalls
Tidning mer åt exempelvis Sundsvall, Ånge och Timrå.

Vi vill även nämna att rapporteringen om Ström-
sunds kommun faller över tid. Från det första halvåret
2012 till motsvarande period 2015 minskar antalet
artiklar om kommunen som helhet med närmare fyra
tiondelar och den politiska bevakningen sjunker än
mer. En närmare granskning visar att det är de två tid-
ningar som bidrar med mest publicitet som också står
för den största minskningen av antalet publiceringar.
Östersunds-Posten står för färre artiklar redan 2013
medan Länstidningen Östersund drar ner på bevak-
ningen med start 2014. När vi söker en förklaring på
denna minskade bevakning går det inte att bortse från
att Östersunds-Posten lade ner sin redaktion i Ström-
sund för några år sedan och att Länstidningen Öster-
sund gjorde detsamma 20134.

4) Se t ex ”Så har tidningskrisen drabbat politikgranskningen”, Svenska
Dagbladet, 2014-06-30.
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Kommuner i glesbefolkad region

Ovan har vi redovisat att det i det stora källurvalet
råder relativ balans mellan folkmängd och rapporte-
ringsintensitet i kommunerna. På kommunnivå iden-
tifierar vi en förändring av intresse, nämligen att me-
diernas bevakning av Hudiksvalls kommun uppvisar
en tydlig minskning när vi tittar på de 3,5 år som sök-
ningen i det bredare källurvalet omfattar. Det gäller
både den breda rapporteringen om kommunen i sig
och den politiska bevakningen. Mittmediaägda Hu-
diksvalls Tidning har både högst hushållstäckning
och är utan jämförelse den största källan till nyheter
om kommunen och dess politiska liv. Andra tidningar
som bidrar med många publiceringar om Hudiksvall
är Ljusdals-Posten, Söderhamns-Kuriren och Ljus-
nan, som alla tre också ingår i Mittmediasfären. En
stor del av förklaringen till kommunens minskade me-
diala genomslag ligger i att just Hudiksvalls Tidning,
trots sin uppenbara geografiska hemvist, uppvisar en
stadigt sjunkande benägenhet att rapportera om Hu-
diksvall. Gräver vi i frågan ytterligare hittar vi ett an-
tal artiklar som pekar på breda nedskärningar inom
Mittmedia som bör ha påverkat Hudiksvalls Tidning.
2013 försvann 15 tjänster på Hälsingetidningar där
Hudiksvalls Tidning ingår och i år blir samma tid-
ningsgrupp av med 7,5 tjänster5.

5) ”Så många journalister lämnar Mittmedia”, Dagens Media, 2013-04-04;
”Mittmedia ska spara 80 miljoner”, SR P4 Gävleborg, 2014-10-15; ”En
tredjedel av tjänsterna ska bort på Mittmedia”, Journalisten, 2015-05-
05.
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Kommuner i tätbefolkad region

Det här är en kommungrupp för vilken vi inte får ett
entydigt resultat gällande över- eller underrapporte-
ring i våra olika sökningar. Vi kan inte heller ringa in
några enskilda kommuner som präglas av oproportio-
nerligt omfattande eller orimligt begränsad publicitet.
På samma sätt är det ingen av dessa 35 kommuner
vars medieuppmärksamhet utvecklas på något dra-
matiskt vis, varken i negativ eller positiv riktning. 

Pendlingskommuner

Som vi har konstaterat tidigare kännetecknas pend-
lingskommuner på aggregerad nivå av en generös
mediebevakning med hänsyn tagen till hur många in-
vånare kommungruppen totalt representerar. Trots
det finns det inga enskilda pendlingskommuner som
åtnjuter överrapportering. Tvärtom är det tre kom-
muner som utmärker sig med en tydlig underrappor-
tering, oavsett vilken sökning eller vilket källurval vi
granskar. Det handlar om Alingsås, Sigtuna och Vä-
nersborg. Betraktar vi hur antalet publicerade artiklar
om dessa tre kommuner jämför sig med deras respek-
tive befolkningar samt hur dessa storheter står sig i re-
lation till motsvarande genomsnitt för kommungrup-
pen pendlingskommuner som helhet kan vi konsta-
tera att de är underrapporterade. 

För Alingsås kommun är Alingsås Tidning, ägd av
AB William Michelsens Boktryckeri, Alingsås Kuri-
ren, som ingår i Draken Tidnings AB, och Göteborgs-
Posten viktigast och det gäller oavsett om vi talar om
bred kommunpublicitet eller bevakning av politiken.
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Vi noterar att den annonsfinansierade gratistidningen
Alingsås Kuriren har minskat sin rapportering om
Alingsås. 

För Vänersborgs kommun är Stampenägda
TTELA en nyckeltidning som står för merparten av
publiceringarna. TTELA står för över åtta tiondelar
av den politiska bevakningen och dryga 60 procent av
den breda kommunpubliciteten om Vänersborg. 

Sigtuna kommun bevakas mest ambitiöst av Up-
sala Nya Tidning följd av gratistidningen Sigtunabyg-
den/Knivstabygden som ges ut av UNT. Medan Up-
sala Nya Tidning publicerar över fyra tiondelar av
alla artiklar som handlar om både Sigtuna som kom-
mun och som politisk enhet svarar Sigtunabygden/
Knivstabygden för omkring en fjärdedel av båda sor-
ters publicitet. 

Frågan är om inte dessa underrapporterade pend-
lingskommuner är överskuggade av närliggande kom-
muner såsom Göteborg i Alingsås och Vänersborgs
fall och Uppsala/Stockholm när det gäller Sigtuna.

Storstäder

Ingen av de tre storstäderna Göteborg, Malmö och
Stockholm är att betrakta som tydligt under- eller
överrapporterad. Det föreligger dock vissa skillnader
mellan de tre kommunerna som kanske kan vara
värda att nämna då de berör många invånare och det
betydligt oftare talas om en Stockholmsfixering än en
alltför stor bevakning av Malmö och Göteborg. En
genomgång av resultatet från de olika sökningarna vi-
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sar att det råder en relativ balans mellan bevaknings-
intensitet och folkmängd för Stockholms del. 

Däremot kan vi se intressanta skillnader mellan
Göteborg och Malmö. Göteborg är genomgående en
relativt underrapporterad kommun och det gäller
både kommunen i sig och dess politiska värld. Det
kan vara värt att nämna att Göteborg också är den
enda av de tre storstäderna som saknar konkurre-
rande prenumererad morgontidning. 

Däremot är Malmö konsekvent överrapporterad
både som kommun och som politisk enhet. Här spelar
förstås regionala källor som Sydsvenska Dagbladet,
Skånska Dagbladet, Kvällsposten och Helsingborgs
Dagblad in. 

Anklagelserna om att svenska medier är Stock-
holmsfixerade kan vi alltså tillbakavisa. Frågan är vad
det kan bero på. Vi misstänker att de stora Stock-
holmsbaserade morgontidningarna Dagens Nyheters
och Svenska Dagbladets ambition att vara rikstäck-
ande (trots en försvagad redaktionell och upplage-
mässig spridning i landet) medför att de sprider gra-
cerna på bekostnad av Stockholms stad. 

Större städer

Större städer är underrapporterade i den publicitet vi
fångar in med hjälp av det stora källurvalet. Detta till
trots är det ingen enskild kommun som är tydligt un-
der- eller överrapporterad. Däremot kan vi se att
Trollhättan uppmärksammas mindre i medierna när
vi jämför utfallet för det första halvåret 2012 och
samma period 2015. Detta tycks dock vara relaterat
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till en enskild nyhetshändelse: en sökning i materialet
bekräftar misstanken att turerna kring SAAB:s kon-
kurs medför en omfattande bevakning av kommunen
och dess lokalpolitik 2012, men att den mediala inten-
siteten därefter avtar.

Turism- och besöksnäringskommuner

Bland de kommuner som lockar med stugliv och ut-
flyktsmål är det bara Gotland som utmärker sig i
egenskap av att kommunen skildras lite i medierna
sett i relation till sin folkmängd. Detta trots att de två
NTM-ägda tidningarna Gotlands Tidningar och Got-
lands Allehanda båda bidrar med många publice-
ringar om kommunen. De två Gotlandstidningarna
står för över sju tiondelar av den breda kommunbe-
vakningen och närmare sex tiondelar av den politiskt
inriktade publiciteten. 

Varuproducerande kommuner

Varuproducerande kommuner åtnjuter en överrap-
portering i det stora källurvalet. När vi fördjupar oss
i hur det ser ut för olika kommuner inom gruppen fin-
ner vi en del av intresse. Det är inga kommuner som
är påtagligt överrapporterade, medan två kommuner
utmärker sig genom att vara tydligt underrapporte-
rade i förhållande till sina respektive invånarantal.
Det handlar om Karlskoga och Sandviken. Bristen på
bevakning av dessa kommuner gäller såväl den breda
kommunpubliciteten som den politiskt inriktade rap-
porteringen. Karlskoga Tidning står för mer än varan-
nan publicering och Nya Wermlands-Tidningen ligger
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bakom en dryg fjärdedel av publiciteten om Karl-
skoga. Blickar vi tillbaka längre i tiden med hjälp av
det lilla källurvalet kan vi se att nedläggningen av
Nerikes Allehandas redaktion i Karlskoga påverkade
bevakningen av kommunen negativt6. 

Här ser vi en likhet med en närbelägen kommun,
nämligen Arboga. Där lade Nerikes Allehanda ned sin
lokalredaktion vid årsskiftet 2006–2007 varvid rap-
porteringen om Arboga minskade7. Både Arboga och
Karlskoga är kommuner präglade av en minskande
befolkning och de hamnar sannolikt lätt i betydligt
större Örebro kommuns skugga. 

Mittmedias publikationer Arbetarbladet och Gefle
Dagblad är dominanta rapportörer om Sandvikens
kommun. Dessa två tidningar står för över 80 procent
av artiklarna om kommunen. Vi kan se att Arbetar-
bladet står för flest publiceringar, men kan också kon-
statera att Gefle Dagblad svarar för en betydligt
större andel av politikgranskningen än av den all-
männa kommunrapporteringen. Precis som vi har re-
sonerat ovan kring risken för att hamna i större kom-
muners bakvatten undrar vi om inte Gävle kan stå i
vägen för att Sandviken ska få medial uppmärksam-
het på en rimlig nivå. 

Reflektioner

Vi är alla medvetna om att tidningar kämpar med en
sviktande ekonomisk situation och att de yrkesaktiva

6) ”NA stänger redaktionen – bevakningen fortsätter”, Nerikes Allehanda,
2004-09-01.

7) ”NA lägger ner redaktionen i Arboga”, Nerikes Allehanda, 2006-04-19.
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journalisterna blir allt färre.8 Både redaktioner och
tidningar har lagts ner9. 

Inför genomförandet av undersökningen hade vi
hypotesen att rapporteringen om kommuner och inte
minst lokalpolitiken har tagit skada av utvecklingen i
mediebranschen. Vi kan nu visa att kommunbevak-
ningen totalt sett inte har minskat, trots en dyster ut-
veckling i medielandskapet. Och alla utom en (Käv-
linge) av de 68 kommuner som saknar huvud- och lo-
kalredaktion bevakas ändå i nivå med genomsnittet i
sina respektive kommungrupper.

Detta kan i förstone framstå som överraskande,
men samma resultat visade en liknande studie genom-
förd av Retriever för Tidningsutgivarnas räkning
2015 av politikrapporteringen i ett stort antal källor.
Även här noterades en svag ökning av antalet artiklar.

Frågan är hur vårt resultat kommer sig. Vi har lagt
möda på att eliminera felkällor av typen dubbelpubli-
ceringar och känner oss trygga med att databasen är
rättvisande. En möjlig förklaring är ändå att fler artik-
lar än tidigare publiceras både analogt och digitalt. 

Men i grunden får vi söka förklaringar i redaktio-
nernas arbete. Många journalister vittnar om att de
förväntas producera fler artiklar på kortare tid i dag
än för ett antal år sedan. Webbplatser som ständigt
ska vara uppdaterade slukar enorma mängder mate-
rial.

8) Se kapitel Färre journalister som producerar mer för fler kanaler.
9) Landsbygd i medieskugga, Gunnar Nygren och Kajsa Althén, Jordbruks-

verket, 2014.
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Denna ökade produktivitet har underlättats av di-
gitaliseringen som gör det möjligt att kommunicera,
finna information och publicera den snabbare och
enklare än tidigare. Branschbedömare vittnar vidare
om att krismedvetenheten har gett upphov till en väx-
ande professionalitet gällande hur redaktionerna an-
vänder sina resurser. Man kan också konstatera att
medieföretagen argumenterar för att man lyckats
värna just reportrarna när nedskärningar gjorts. Istäl-
let är det redigering, fotografering och liknande som
skurits ner.10

Men samtidigt måste frågan ställas om denna
ökade produktivitet kan uppnås utan att tumma på
kvaliteten. Det ger inte vår studie något besked om –
för sådana slutsatser krävs helt andra metoder. 

Vår studie uppvisar en ökning av den politiskt in-
riktade rapporteringen för en majoritet av kommu-
nerna. Samma utveckling ser vi inte i den breda kom-
munbevakningen, där vi endast sökt på kommunnam-
nen. Kanske är det så att det politiska materialet – inte
minst i kommunerna – ändå är attraktivt för pressade
medier och det inte bara för att det är samhällsviktigt.
Det är också ett billigt och relativt lättarbetat material
eftersom kommunala beslut per definition är offent-
liga och ofta dessutom digitalt tillgängliga. Inte sällan
är det dessutom enkelt att finna lättgestaltade konflik-
ter i materialet.

10) Se kapitel Färre journalister som producerar mer för fler kanaler i denna
skrift.
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Detta kan också vara relaterat till ett allmänt sti-
gande intresse för politik bland allmänheten, vilket
identifierats i flera studier.

Samtidigt har vi sett ett antal exempel på att resur-
ser spelar roll. Vi har sett att lokalredaktioner som
läggs ner slår hårt mot rapporteringen om små kom-
muner, inte minst om de är belägna nära större kom-
muner eller centralorter. De hamnar då i medieskugga
och medborgarna får begränsad information om vad
som sker i kommunen och vad politikerna ägnar sig
åt.

Kanske har flera mediehus dragit slutsatsen att en
skarp och intensiv bevakning av lokalpolitiken har
potential att läsas och skapa engagemang i analoga
samtal och i sociala medier. Kommunalpolitik är kan-
ske inte det allra mest rafflande alla gånger, men av-
slöjanden om skandaler såsom de som nystats upp i
Motala, Göteborg och Hässleholm med flera visar på
betydelsen av aktivt bevakande lokaltidningar och
skapar lokala mediala hjältar. Vi ser följdriktigt en ök-
ning av den politiska rapporteringen i så vitt skilda
kommungrupper som kommuner i tätbefolkad re-
gion, storstäder, större städer, turism- och besöksnä-
ringskommuner och varuproducerande kommuner. 

Men vi kan samtidigt notera att kombinationen av
minskade resurser och bibehållen eller till och med
ökad produktion ökar möjligheten för externa aktö-
rer som vill påverka publiciteten. Journalister som ar-
betar under tidspress och förses med professionellt
material från kommunikatörer skapar en situation
där företag, organisationer och kommuner kan styra
mediebilden allt mer. Kanske kan man gå så långt som
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att ställa sig frågan om allt det politiska material som
publiceras verkligen är resultatet av en journalistisk
bevakning? För att pröva en sådan hypotes krävs nya
studier med andra metoder än den vi använt.

Fakta om undersökningen

Bakgrund

Avsikten med undersökningen är att, via en kvantita-
tiv analys av rapporteringen om dels kommuner och
dels kommuners politiska liv, bedöma om den ena
eller den andra eller båda typer av mediebevakning
har påverkats av förändringar i det svenska medie-
landskapet.

Sökningar i publiciteten

Vi har för varje kommun gjort två olika typer av arti-
kelsökningar. En är en bredare sökning på kommun-
namnet i dess olika varianter. Den andra sökningen
snävas in med hjälp av ord som säkerställer att rap-
porteringen faktiskt handlar om politik i kommunen.
Det handlar om söktermerna ”kommunstyrelse” och
”kommunal-/borgarråd” och alternativa formule-
ringar av dessa ord. 

Medieurval

Dessa två sorters sökningar på varje kommun har
dessutom gjorts i två olika urval av medier11. För att
kunna gå så långt tillbaka i tiden som 2002 har vi an-

11) Se medielistor på sidorna 15 respektive 16–19 i appendix.
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vänt en begränsad lista som omfattar 17 tryckta tid-
ningar och 13 redaktionella webkällor. Detta källur-
val har alltså fördelen att vi kan se långsiktiga utveck-
lingstendenser, men kan inte användas för analyser
annat än över tid inom just detta urval. Huvuddelen
av studien baseras på ett betydligt större urval som vi
bedömer ger en rättvisande bild av hela det mediala
utbudet. Från och med 2012 har vi i detta stora käll-
paket sökt i 239 papperstidningar och 120 digitala
tidningar. Det gör det möjligt för oss att se mer tillför-
litliga utvecklingstendenser, om än endast på kortare
sikt. En svaghet med det stora källurvalet är dock att
vi saknar digital tillgång till Promediatidningar som
Arboga Tidning, Avesta Tidning, Bärgslagsbladet,
Fagersta-Posten, Länstidningen Södertälje, Norrtelje
Tidning, Nynäshamns Posten, Sala Allehanda, Söder-
tälje Posten, Västmanlands Nyheter och Örebroar’n.
Sökningarna i båda medieurvalen sträcker sig fram till
och med det första halvåret 2015.

Sökningen har skett i Retrievers databas som totalt
i dag har över 90 procents täckning av Sveriges dags-
tidningar i tryckt och digital form.

Kommungrupper

Eftersom landets 290 kommuner har sinsemellan va-
rierande förutsättningar har vi använt SKL:s indel-
ning av dem i kommungrupper. SKL:s definition av
dessa grupper är följande:

Förortskommuner till storstäder: kommuner där mer
än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet
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i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlings-
målet ska vara någon av storstäderna (38 kommuner)

Förortskommuner till större städer: kommuner där
mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till ar-
betet i en annan kommun. Det vanligaste utpendlings-
målet ska vara någon av de större städerna (22 kom-
muner)

Glesbygdskommuner: kommuner med en tätortsgrad
understigande 70 procent och mindre än åtta invånare
per kvadratkilometer (20 kommuner)

Kommuner i glesbefolkad region: kommuner med
mindre än 300 000 personer inom en radie av 112,5
km (16 kommuner)

Kommuner i tätbefolkad region: kommuner med mer
än 300 000 personer inom en radie av 112,5 kilome-
ter (35 kommuner)

Pendlingskommuner: kommuner där mer än 40 pro-
cent av nattbefolkningen pendlar till en annan kom-
mun (51 kommuner)

Storstäder: kommuner med en folkmängd som över-
stiger 200 000 invånare (3 kommuner)

Större städer: kommuner med 50 000–200 000 invå-
nare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent (31
kommuner)

Turism- och besöksnäringskommuner: kommuner
där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och cam-
pingar överstiger 21 per invånare eller där antalet fri-
tidshus överstiger 0,20 per invånare (20 kommuner)



50 | Kajsa Bergvall

Varuproducerande kommuner: kommun där 34 pro-
cent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64
år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, en-
ergi och miljö samt byggverksamhet (54 kommuner)

Folkmängd

I syfte att förfina undersökningen ytterligare har vi
använt SCB:s statistik om folkmängd per kommun
och år respektive första halvåret 2015, för att jämfö-
relserna av kommungrupper och kommuner ska bli så
relevanta och verklighetstrogna som möjligt. Tanken
här är att det är rimligt att det finns någon form av
samband mellan antal invånare och rapporteringsin-
tensitet. Kommunerna är som sagt viktiga byggstenar
i det svenska samhällsbygget, men olika kommuners
förehavanden påverkar olika många människor. Som
exempel kan nämnas att politiska beslut i Stockholms
kommun påverkar 917 297 invånare och motsva-
rande siffra i Bjurholms kommun är 2 466 medbor-
gare. 

Potentiella felkällor

En av våra främsta sökformuleringsexperter har skri-
vit två detaljerade söksträngar för var och en av Sve-
riges 290 kommuner. En av dem fångar den breda
kommunrapporteringen. Här finns naturligtvis alltid
en risk att flyktiga omnämnanden av en viss kommun
i ett för undersökningen ovidkommande samman-
hang kan komma med. Vi har dock gjort många stick-
prov och inte funnit någon enda irrelevant artikel.
Den andra söksträngen som kombinerar kommun-
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namn med ord som snävar in sökningen på den poli-
tiska sfären är mindre behäftad med ovan beskrivna
risk, men vi har ändå kontrollerat slumpmässigt ut-
valda artiklar och de har alla varit giltiga för ända-
målet. 

Vi har redan beskrivit de problem som de två olika
källurvalen för med sig. Vi såg initialt ett värde med
möjligheten att se utvecklingen så långt tillbaka som
från 2002, vilket var anledningen till att vi använde
det lilla källurvalet. När det stod klart för oss hur
snett det begränsade antalet medier som ingick i urva-
let slog mot olika kommuner drog vi slutsatsen att vi
måste använda det med stor försiktighet. Även det
stora källurvalet brister i det att det saknar ett antal
Promediatidningar som är viktiga för kommuner be-
lägna exempelvis i Västmanlands län och Stockholms
län. Normalt kan vi fånga dem på annat sätt, men när
vi är hänvisade till historiska sökningar i våra data-
baser blir medietäckningen för kommuner som Söder-
tälje, Arboga, Avesta med flera relativt svag. Därför
har vi valt att betrakta en eventuell underrapportering
av kommuner som påverkas av att vi saknar dessa pu-
blikationer från Promedia med en rejäl nypa salt. 



52 | Kajsa Bergvall

Appendix

Medier i det lilla källurvalet

Medier i det stora källurvalet

Press Web

Borlänge Tidning Borås Tidning 

Borås Tidning Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter Göteborgs-Posten 

Falu Kuriren Helsingborgs Dagblad 

Göteborgs-Posten Länstidningen Östersund 

Göteborgs-Posten – Bilagor Nerikes Allehanda 

Göteborgs-Posten – Två Dagar Svenska Dagbladet 

Helsingborgs Dagblad SVT Nyheter 

Länstidningen Östersund Sydsvenskan 

Mora Tidning Södermanlands Nyheter 

Nerikes Allehanda TV4 

Svenska Dagbladet Västerbottens-Kuriren 

Sydsvenskan Östersunds-Posten 

Södermanlands Nyheter 

Södra Dalarnes Tidning 

Västerbottens-Kuriren 

Östersunds-Posten 

Press Web

100 % Östersund Aftonbladet 

Aftonbladet Alingsås Tidning 

Alingsås Kuriren Arbetarbladet

Alingsås Tidning Barometern 

Arbetarbladet Blekinge Läns Tidning 

Arvika Nyheter Bohusläningen 

Barometern Borås Tidning 
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Blekinge Läns Tidning Dagens industri

Bohusläningen Dagens Nyheter 

BollnäsNytt Dalademokraten 

Borlänge Tidning Enköpings-Posten 

Borås Tidning Eskilstuna-Kuriren 

City Lund Expressen 

CityMagasin Falkenbergs Posten 

City Malmö Falköpings Tidning 

Dagens industri Folkbladet 

Dagens Nyheter Folkbladet.nu 

Dala-Demokraten Fria Tidningen 

Dalslänningen Gefle Dagblad 

Ena-Håbo Tidningen Gotland.net 

Enköpings-Posten GT 

Eskilstuna-Kuriren Göteborgs Fria Tidning 

Expressen Göteborgs-Posten 

Extra Boden Hallands Nyheter 

Extra EK Hallandsposten 

Extra Luleå Helsingborgs Dagblad 

Extra ST Härryda-Posten 

Extra Östergötland Jord & Skog 

Falkenbergs Posten Jönköpings-Posten 

Falköpings Tidning Kalmar Läns Tidning 

Falu Kuriren Katrineholms-Kuriren 

Filipstads Tidning Kinda-Posten 

Finnveden Nu Kristianstadsbladet 

Folkbladet Kungsbacka-Posten 

Fria Tidningen Kungälvs-Posten 

Fryksdalsbygden Kvällsposten 

Företag och tillväxt i Västerbotten Laholms Tidning 

Press Web
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Gefle Dagblad Lerums Tidning 

Gotlands Allehanda Linköpings Tidning 

Gotlands Tidningar Linköpings-Posten 

GT Lokaltidningen Stenungsund 
Tjörn Orust 

Göteborgs Fria Tidning Lokaltidningen 

Göteborgs-Posten Länstidningen Östersund 

Götene Tidning Mariestads-Tidningen 

Hallands Affärer Markbladet 

Hallands Nyheter Metro 

Hallandsposten Motala & Vadstena Tidning 

Hallå Helsingborg Nacka Värmdö Posten 

Hallå Höganäs Nerikes Allehanda 

Hallå Landskrona Norra Halland 

Hallå Ängelholm Norra Sidan 

Halmstad 7 Dagar Norra Skåne 

Helsingborgs Dagblad Norran 

Hjo Tidning Norrbottens-Kuriren 

HudikNytt Norrköpings Tidningar 

Hudiksvalls Tidning Norrköpings-Magazinet 

Härryda-Posten Norrländska Socialdemokraten 

Höglandet Nu Nya Lidköpings-Tidningen 

Jord & Skog (T.N. Tidningar) Nya Wermlands-Tidningen 

Just Nu Gotland Nyheter24 

Jönköping Nu Partille Tidning

Jönköpings-Posten Piteå-Tidningen 

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning Skaraborgs Allehanda

Karlskoga Tidning Skaraborgs Läns Tidning 

Katrineholms-Kuriren Skaraborgsbygden 

Kristianstadsbladet Skånes Fria Tidning 

Kungsbacka-Nytt Skånska Dagbladet 

Press Web
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Kungsbacka-Posten Skövde Nyheter 

Kungälvs-Posten Smålands Näringsliv 

Kvällsposten Smålandsposten 

Laholms Tidning Smålands-Tidningen 

Landets Fria Tidning Smålänningen 

Landskrona Posten Stockholms Fria Tidning 

Lerums Tidning Strömstads Tidning 

Linköpings-Posten Sundsvalls Tidning 

Linköpings Tidning/Kinda-Posten Svenska Dagbladet 

LjusdalsNytt Sveriges Radio 

Ljusdals-Posten SVT 

Ljusnan Sydsvenskan 

Lokaltidningen Sydöstran 

Lokaltidningen Krokom Södermalmsnytt 

Lokaltidningen Stenungsund Södermanlands Nyheter 

Lokaltidningen Strömsund Södra Sidan 

Länstidningen Värmlandsbygden Tidningen Centrum 

Länstidningen Östergötland Tidningen Hisingen 

Länstidningen Östersund Tidningen Härjedalen 

Magazinet i Växjö Tidningen Nordost 

Mariefreds Tidning med Måsen Ny-
kvarn och Måsen Strängnäs 

Tidningen Sydväst 

Mariestads-Tidningen Tidningen Väster 

Markbladet Torslanda Tidningen 

Mera Finspång Tranås-posten 

Mera Linköping Trelleborgs Allehanda 

Mera Norrköping TTELA 

Metro – Göteborg TV4 

Metro – Skåne Ulricehamns Tidning 

Metro – Stockholm Umeå Tidning

Mitt Dalarna Uppsalatidningen 

Press Web
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Mitt i Botkyrka/Salem Upsala Nya Tidning 

Mitt i Bromma Varbergs Posten 

Mitt i Danderyd Vestmanlands Läns Tidning 

Mitt i Haninge Vetlanda-Posten 

Mitt i Huddinge Vi i Sollentuna 

Mitt i Järfalla Vi i Vasastan 

Mitt i Kista Vi i Väsby 

Mitt i Kungsholmen Vimmerby Tidning 

Mitt i Lidingö Vårt Kungsholmen 

Mitt i Nacka Värmlands Folkblad 

Mitt i Sollentuna Värnamo Nyheter 

Mitt i Solna Västerbottens-Kuriren 

Mitt i Sundbyberg Västerviks kommunextra 

Mitt i Södermalm Västerviks-Tidningen 

Mitt i Söderort Bandhagen-Årsta-En-
skede-Högdalen 

Västerås Tidning 

Mitt i Söderort Farsta-Sköndal Västgöta-Bladet 

Mitt i Söderort Hammarby-Skarpnäck Ystads Allehanda 

Mitt i Söderort Liljeholmen-Älvsjö-
Gröndal-Hägersten 

Ölandsbladet 

Mitt i Söderort Skärholmen Östergötlands Näringsliv 

Mitt i Södra Roslagen Östermalmsnytt 

Mitt i Tensta-Rinkeby Östersunds-Posten 

Mitt i Tyresö Östgöta Correspondenten 

Mitt i Täby Östra Småland 

Mitt i Upplands-Bro 

Mitt i Upplands Väsby 

Mitt i Vallentuna 

Mitt i Vasastan 

Mitt i Värmdö 

Mitt i Västerort 

Press Web
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Mitt i Västerort Spånga 

Mitt i Östermalm 

Mora Tidning 

Motala & Vadstena Tidning 

Mölndals-Posten 

Nacka Värmdö Posten 

Nerikes Allehanda 

Nordsverige 

Nordvästra Skånes Tidningar 

Nordöstran 

Norra Halland 

Norran 

Norra Skåne 

Norrbottens-Kuriren 

Norrköpings-Magazinet 

Norrköpings Tidningar 

Norrländska Socialdemokraten 

Nya Kirunabladet 

Nya Kristinehamns-Posten 

Nya Lidköpings-Tidningen 

Nya Ludvika Tidning 

Nya Wermlands-Tidningen 

Nyheterna 

Nyhetstidningen 

Oskarshamns-Tidningen 

Partille Tidning 

Piteå-Tidningen 

Provinstidningen Dalsland 

Sesam 

Sigtunabygden/Knivstabygden 

Press Web



58 | Kajsa Bergvall

Skaraborgs Allehanda 

Skaraborgs Läns Tidning 

Skånes Fria Tidning

Skånska Dagbladet 

Skövde Nyheter 

Smålands Näringsliv 

Smålandsposten 

Smålands-Tidningen 

Smålänningen 

Stockholms Fria Tidning

Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 

ST tidningen 

Sundsvalls Nyheter 

Sundsvalls Tidning 

Svenljunga & Tranemo Tidning 

Svenska Dagbladet 

Sydsvenskan 

Sydöstran 

Säffle-Tidningen 

Söderhamns-Kuriren 

SöderhamnsNytt 

Södermalmsnytt 

Södermanlands Nyheter 

Södra Dalarnes Tidning 

Södra Sidan, Huddinge 

Södra Sidan, Salem/Rönninge 

Södra Sidan, Skärholmen/Norsborg 

Tidningen Centrum 

Tidningen Hisingen 

Tidningen Härjedalen 

Press Web
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Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 

Tidningen Nordost 

Tidningen Sydväst 

Tidningen Väster 

Tidningen Ångermanland 

Tidningen Årsta/Enskede 

Torslanda Tidningen 

Totalt Umeå 

Tranås-Posten 

Tranås Tidning 

Trelleborgs Allehanda 

Trollhättan 7 dagar 

TTELA

Uddevalla 7 Dagar 

Ulricehamns Tidning 

Umeå Tidning 

Uppsalatidningen 

Upsala Nya Tidning 

Upsalia 

Varbergs Posten 

Vetlanda-Posten 

Vi i Biskopgården 

Vi i Sollentuna 

Vi i Solna 

Vi i Sundbyberg 

Vi i Vasastan 

Vi i Väsby 

Vimmerby Tidning 

Vestmanlands Läns Tidning

Vårt Kungsholmen 

Press Web
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Vänersborgaren 

Värmlands Folkblad 

Värnamo Nyheter 

Västerbottens-Kuriren 

Västerbottens Mellanbygd 

Västerbottningen 

Västerviks Kommunextra 

Västerviks-Tidningen 

Västerås Tidning 

Västgöta-Bladet 

Västra Uppland 

Xtra Borås 

Ystads Allehanda 

Åre idag 

Ölandsbladet 

Örnsköldsviks Allehanda 

Östergötlands Näringsliv 

Östermalmsnytt 

Östersunds-Posten 

Östgöta Correspondenten 

Östhammars Nyheter 

Östra Småland 

Östra Uppland 

Press Web
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Diagram 3

Diagram 4

* För 2015 har vi endast statistik för det första halvåret, medan det är helårsdata som 
anges för resterande år i diagrammet.
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Diagram 5

Diagram 6

* För 2015 har vi endast statistik för det första halvåret, medan det är helårsdata som 
anges för resterande år i diagrammet.
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Diagram 7
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Diagram 8

* För 2015 har vi endast statistik för det första halvåret, medan det är helårsdata som 
anges för resterande år i diagrammet.
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Diagram 9
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Diagram 10

* För 2015 har vi endast statistik för det första halvåret, medan det är helårsdata som 
anges för resterande år i diagrammet.
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Gunnar Nygren och Ester Appelgren*

Färre journalister som 
producerar mer för fler 
kanaler

Det blir färre journalister på de svenska nyhetsredak-
tionerna. De två senaste åren har fem procent av jour-
nalistjobben försvunnit.

Men det är tydliga skillnader mellan olika typer av
medier: På dagstidningar har antalet journalister
minskat med 13 procent, medan redaktionerna inom
public service är stabila. På gratistidningar och prenu-
mererade endagarstidningar har redaktionerna där-
emot blivit större. Det visar enkäten Svenska nyhets-
redaktioner som gjordes i augusti-september 2015 vid
Södertörns högskola. Enkäten gick ut till 236 redak-
tioner i alla typer av nyhetsmedier. Svar inkom från
143 redaktioner, en svarsfrekvens på 59 procent.
Bortfallet är relativt jämnt fördelat, förutom gratistid-
ningar som är underrepresenterade och att TV4 sak-
nas i enkäten1. 

1) Enkäten beskrivs i slutet av kapitlet.

* Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Ester
Appelgren är tekn dr och medieforskare vid Södertörns högskola.
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Medieföretag är kunskapsföretag. Det innebär att
deras främsta tillgång är de resurser och kompetenser
som finns hos de anställda, hos de journalister som
producerar innehållet. När resurser och kompetens
förändras och skärs ner, så påverkar det också medi-
ernas möjligheter att uppfylla sitt samhällsuppdrag
när det gäller information och granskning. Redaktio-
nell kompetens och journalisternas arbetsvillkor är
därför inte någon intern fråga för mediebranschen,
det handlar om vilken typ av journalistik som medi-
erna har möjlighet att producera. Med detta perspek-
tiv är redaktionella resurser och kompetenser i grun-
den en demokratifråga, till exempel att det finns ny-
hetsmedier som informerar och granskar i hela landet
(Strömbäck 2009).

Enkäten kretsar kring tre områden:

• Redaktionernas resurser och sammansättning. 
• Redaktionernas organisation och arbete på olika

plattformar.
• Redaktionernas kompetens både när det gäller be-

vakade ämnesområden och behov av fortbildning.

Svaren redovisas inte för enskilda medieföretag, utan
för grupper av företag. Ett antal stora medieföretag
har valt att inte svara på enkäten 2015, bland dem t
ex Expressen, Sydsvenska Dagbladet/HD, TT och
TV4 med hänvisning till att det efterfrågas interna
uppgifter. I några av dessa fall används offentliga upp-
gifter ur årsredovisningar och branschpress för att be-
skriva utvecklingen av resurser och kompetens.
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En lägesbeskrivning 2015

Enkäten ger en bild av redaktionella resurser 2015,
och när det gäller antal anställda ger den även en jäm-
förelse i det korta perspektivet två år tidigare. Enkä-
ten kommer att bli en bas för kommande uppfölj-
ningar, och det är först i framtida analyser som resul-
taten kommer att kunna jämföras och trender bli tyd-
liga. I det här kapitlet redovisas några av resultaten
2015, men det görs också jämförelser i ett längre per-
spektiv på 10–15 år utifrån andra studier som gjorts
på bl a Göteborgs universitet (Andersson Odén 2002).

De 143 redaktioner som svarat på enkäten delas i
analysen in i åtta olika kategorier. Fyra av dessa gäller
det som vanligen kallas dagspress, och övriga är pu-
blic service (SVT och Sveriges radio), ett antal större
gratistidningar samt nyhetsbyråer/nyhetssajter. 

De redaktionschefer som svarat på enkäten gav
grundfakta om redaktionernas sammansättning när
det gäller kön och ålder. Analysen visar en del tyd-
liga skillnader mellan olika typer av medier. Störst
andel kvinnor finns på mindre tidningar samt inom
Sveriges Radio, medan det finns en viss manlig domi-
nans på större dagstidningar. Detta kan hänga ihop
med att journalister på större dagstidningar också
ofta är något äldre. Störst andel yngre journalister
finns på gratistidningar och lokaltidningar som ut-
kommer 3–4 d/v.
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Tabell 1: Enkäten Svenska nyhetsredaktioner* – kön och 
ålderssammansättning (%)

* Som tidningar definieras de mediehus som har sin historiska bas i papperstidning, och 
de har kategoriserats utifrån frekvens på papperstidningen. Nästa alla dessa publicerar 
minst på två plattformar (papper o webb) samt i en del fall även TV och radio. TV4 finns 
inte med eftersom de valt att inte svara på enkäten.

** 15 redaktioner inom de tre största koncernerna av gratistidningar ingick i urvalet. 

Redaktionernas resurser

Rubriker i branschpressen har det senaste året talat
om stora nedskärningar på redaktionerna. Detta syns
i enkätsvaren, men bilden är betydligt mer komplice-
rad än så. Totalt har antalet journalister på de 143 ny-
hetsredaktionerna minskat med fem procent, men
skillnaderna är stora mellan olika typer av medier:

• På dagstidningar som kommer minst fem dagar i
veckan har redaktionerna minskat kraftigt, mellan
12–15 procent. På dessa redaktioner finns också
mer än hälften av alla journalister i undersök-
ningen. De koncerner som minskat antalet journa-
lister mest procentuellt sett de senaste två åren är

Antal 
redaktioner 
som svarat

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Andel 
–35 år

Andel 
36–50

Andel 
över 50

Dagliga tidningar 12 45 55 29 41 30

Tidningar 5–6 d/v 36 44 56 24 41 35

Tidningar 3–4 d/v 12 54 46 31 44 25

Tidningar 1–2 d/v 42 55 45 24 40 36

Sveriges Radio 12 52 48 25 47 28

SVT 20 51 49 26 50 24

Gratistidningar** 7 42 58 33 43 24

Nyhetsbyråer 2 40 60 50 40 10

Totalt 143 49 51 26 43 31
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Stampen, Schibsted, Mittmedia och Herenco. Där
ligger neddragningen på 19–25 procent för de re-
daktioner som svarat. 

• I public service (SR och SVT) är antalet journalister
ganska stabilt. Det har det blivit några tiotal fler
journalister på de redaktioner som svarat på enkä-
ten, en ökning med 3–4 procent. 

• TV4 och kanalens produktionsbolag Nyhetsbola-
get valde att inte svara på enkäten. Av Nyhetsbola-
gets årsredovisning framgår dock att antalet an-
ställda minskade med 23 procent som en följd av
nedläggningen av de lokala sändningarna 2014 då
140 journalister sades upp.

• På gratistidningar och prenumererade tidningar
som kommer 1–2 dagar i veckan finns det klart fler
journalister, jämfört med två år tidigare. En ökning
med 31 respektive 16 procent.

• De två nyhetsbyråer/nyhetssajter som svarat har
något fler journalister än för två år sedan. Även på
TT, som inte svarat på enkäten, har antalet an-
ställda ökat med 15 procent på två år enligt senaste
årsredovisningen, och TT hade totalt 441 anställda
i december 2014. De allra flesta troligen journalis-
ter.
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Tabell 2: Antal redaktionella medarbetare 2015 samt 
förändring de senaste två åren

* De flesta lokalradiostationer har runt 20 journalister, och Ekoredaktionen i Stockholm har ca 160 jour-
nalister anställda. På samma sätt är det inom SVT där de regionala redaktionerna oftast har 20–25 
anställda, medan den stora nyhetsredaktionen i Stockholm har 300 medarbetare.

I det korta perspektivet syns en tydlig minskning av de
redaktionerna totalt sett. Men nedskärningarna på de
stora dagstidningarna vägs delvis upp av förstärk-
ningar på redaktionerna på andra typer av lokalme-
dier som gratistidningar och endagarstidningar samt
på nyhetsbyråer. 

Radikala nedskärningar på dagstidningar

I ett längre perspektiv, jämfört med 10–15 år tillbaka,
är samma mönster tydligt:

Dagstidningar – mellan 2004 och 2014 minskade
antalet journalister på dagstidningar som utkommer
minst tre dagar i veckan med 25 procent, enligt en stu-
die som kom förra året (Nygren och Althén 2014). På
längre sikt är minskningarna av redaktionerna tro-
ligen ännu större. En jämförelse av sju regionala och

Antal re-
daktioner

Antal jour-
nalister 
2015

Genom-
snittlig stor-
lek på re-
daktionen

Antal jour-
nalister 
2013

Ökning/
minskning 
sedan 2013

Tidn 7 d/v 11 934 84,9 1099 –15 %

Tidn 5–6 d/v 36 1084 30,1 1229 –12 %

Tidn 3–4 d/v 12 135 11,2 126 +7 %

Tidn 1–2 d/v 42 251 5,9 217 +16 %

Sveriges Radio 12 433 36,0* 413 +5 %

SVT 19 702 36,9* 682 +3 %

Gratistidningar 7 141 20,1 108 +31 %

Nyhetsbyråer 2 27 13,5 24 +13 %

Totalt 141 3707 3898 –5 %
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lokala tidningar som ingick i forskningsprojektet Pu-
blicistiskt bokslut 2001 och som svarat på enkäten
2015 visar att redaktionerna minskat med över en
tredjedel på 14 år. Det är helt andra redaktioner som
fyller alla publiceringskanaler i dagens mediehus, de
är betydligt mindre och har inte kvar det stora nät av
lokala redaktörer som fanns 2001. De stora regionala
tidningarna har minskat sina redaktioner från när-
mare hundra medarbetare till ett 60-tal. På de mindre
tidningarna finns bara runt 25 journalister på redak-
tionen. En del i denna förändring är att de flesta lo-
kala reportrar är borta, 82 lokalreportrar på de sju
tidningarna har blivit 34 i årets undersökning.

Tabell 3: Sju regionala/lokala tidningar 2001 och 2015*

* Siffrorna för 2001 kommer från projektet Publicistiskt bokslut där dessa sju tidningar deltog. Siffrorna 
för 2015 kommer från årets enkät Svenska nyhetsredaktioner.

Public service – inom både Sveriges Radio och SVT
har antalet anställda varit ganska oförändrat de se-
naste åren. Årsredovisningen 2014 för SR visar att
företaget haft ca 1 800 anställda de senaste fem åren,
och av dessa är ca 1 500 journalister enligt uppgift
från SR. Drygt 500 av dessa arbetar på de 25 lokal-

Antal 
journa-
lister 
2001 

Antal 
journa-
lister 
2015

För-
ändring

Antal 
lokal-
redak-
törer 
2001 

Antal 
lokal-
redak-
törer 
2015

För-
ändring

Regionala tidningar 
(VK, NWT, NA och 
ÖC)

371 243 –35 % 62 27 –56 %

Andratidningar o lo-
kala tidningar
(LT-Östersund, 
Värmlands Folkbl 
Piteåtidningen

133 80 –40 % 20 7 –65 %



74 | Gunnar Nygren och Ester Appelgren

radiokanalerna, ungefär 20 journalister på varje lo-
kalradioredaktion utom storstäderna som har några
fler journalister. På Ekoredaktionen (med tillhörande
aktualitetsprogram som P1 Morgon etc) finns ca 160
journalister. Resten av journalisterna arbetar med
olika typer av programproduktion främst i Stockholm
men också ute i landet.

Även Sveriges Television har ett stabilt antal an-
ställda, runt 2 100 de senaste fem åren. SVT har om-
vandlat ett antal tjänster för tekniker i distrikten till
journalisttjänster, och kunde på det sättet under 2015
anställa ett antal nya reportrar på flera orter.

TV4s nyheter produceras av Nyhetsbolaget som är
ett helägt dotterbolag i Bonnierkoncernen. Det skapa-
des 2012 genom att all nyhetsproduktion vid TV4
flyttades över i det nya bolaget. TV4 och Nyhetsbola-
get har valt att inte delta i enkäten till nyhetsredaktio-
ner 2015 med hänvisning till att frågorna är känsliga
av konkurrensskäl, och därför bygger följande på se-
naste årsredovisningen samt medieuppgifter. Där
framgår att Nyhetsbolaget hade drygt 450 anställda
under 2013, varav de flesta troligen var journalister. I
april 2014 beslutade TV4s ledning att lägga ner de re-
gionala nyhetssändningarna från 21 redaktioner, to-
talt 140 tjänster försvann därmed från Nyhetsbolaget.
Samtidigt förstärktes riksbevakningen med 25 inri-
kesreportrar, men under hösten kom också nya bespa-
ringar med 16 färre tjänster. Sammantaget innebär
detta att det bör finnas 200–250 journalister kvar i
Nyhetsbolaget som producerar TV4 Nyheterna, Kalla
Fakta och morgonprogram. Det är betydligt färre än
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tio år tidigare då TV4 som helhet hade över 900 an-
ställda.

Gratistidningar och 1–2 dagarstidningar – hur
många journalister som arbetar vid gratistidningar
finns inga uppgifter på, men de senaste årens expan-
sion tyder på att det blir fler. Till exempel startade
Direktpress 13 nya editioner av sina gratistidningar i
Stockholm i januari 2015. Antalet fådagarstidningar
(1–2 dagar/veckan) har ökat från 62 till 70 sedan
2009, och den totala upplagan har ökat med drygt
6 procent (Dagpressens ekonomi 2011 och 2014).
Det bör innebära att det blivit fler journalister där
även i ett längre perspektiv. Men journalisterna på
dessa tidningar utgör ändå bara en tiondel av alla
journalister på prenumererade tidningar.

Nyhetsbyråer – den stora jätten på området TT har
mer än tredubblat sin omsättning sedan 2005. Nya ty-
per av innehåll och tjänster erbjuds medierna, och an-
talet anställda har ökat kraftigt. Nyhetsbyråer och an-
dra typer av underleverantörer till redaktioner växer
när redaktionernas egna resurser stramas åt.

Sammanfattningsvis: I ett längre perspektiv mins-
kar antalet journalister på nyhetsmediernas redaktio-
ner. Det är en kraftig minskning på dagstidningar och
TV4, medan redaktionerna inom public service är
ganska stabila. Nedskärningar vägs delvis upp av väx-
ande redaktioner på mindre lokala medier (t ex gratis-
tidningar) och på nyhetsbyråer och underleverantörer.
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Bemanningsföretag

Anställningsformerna på redaktionerna förändras,
om än ganska långsamt. Tidigare forskning visar att
drygt 70 procent av de svenska journalisterna har nå-
gon form av tillsvidareanställning och resten har vika-
riat/projektanställning eller är frilansare (Edström
2012, Nygren/Appelberg 2013). Men det finns också
tydliga skillnader mellan olika medier – dagstidning-
arna har en högre andel med fast jobb, medan public
service och särskilt Sveriges Radio har en högre andel
med tillfällig anställning. 

De senaste åren har också bemanningsföretag eta-
blerat sig i medierna, ofta ägda av de stora mediekon-
cernerna. Men än så länge är de bemanningsanställda
journalisterna ganska sällsynta, enligt enkäten. Van-
ligast är de på de stora dagstidningarna, där knappt
sex procent av journalisterna var bemanningsan-
ställda. Även på SVT fanns det bemanningsanställda,
25 journalister eller knappt fyra procent. Totalt var
2,5 procent av journalisterna på de redaktioner som
deltog i enkäten anställda av bemanningsföretag. 

Publicering på olika plattformar

Några av frågorna i enkäten handlar om plattformar
för publicering och hur redaktionerna organiserar sig
i arbetet med olika typer av publicering. Resultaten vi-
sar att nästan alla redaktioner publicerar sig på en ny-
hetssajt förutom i den traditionella kanalen. Men det
finns också andra kanaler:
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• En tredjedel av redaktionerna för dagstidningar
(minst tre dagar/veckan) producerar även innehåll
för en gratistidning. Nästan alla producerar också
rörlig bild för nyhetssajten (webb-tv), och ett antal
mediehus inom NTM-koncernen producerar också
för en lokal tv-kanal som sänder i marknätet. Fyra
av fem dagstidningar har en egen mobilapp, men
betydligt färre publicerar ljudfiler som poddradio
(en av tre redaktioner).

• De mindre tidningarna som kommer 1–2 gånger i
veckan är betydligt försiktigare när det gäller egen
digital publicering. Två av tre har någon form av
nyhetssajt, men bara ett fåtal producerar webb-tv
eller har en mobilapp. Detsamma gäller gratistid-
ningarna.

• Public service publicerar innehåll både i sina tradi-
tionella kanaler och på sina Playtjänster på nätet
och appar. De digitala plattformarna blir allt vikti-
gare, även om publiken fortfarande i huvudsak
finns i de gamla kanalerna.

Det helt dominerande är att redaktionerna arbetar
helt integrerat med produktion av innehåll för de
olika kanalerna. Det är bara de största dagstidning-
arna som har separata webbredaktioner, men då of-
tast med en gemensam nyhetsdesk för de olika kana-
lerna. Bara 11 av de 122 redaktioner som producerar
innehåll för flera kanaler/plattformar har separata re-
daktioner för olika kanaler.

Många av redaktionerna har berättat om redaktio-
nella satsningar, och oftast handlar det om webb-tv,
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direktrapportering och nya appar. En regional tidning
beskriver det så här:

Ny affärsmodell med allt innehåll för prenumeranter på
webben. Nya verktyg för digital publicering. Ökade öp-
pettider på webben. Tv-satsning med resurser, teknik och
mångdubblad volym. Mål: bli länets ledande lokal-tv-
kanal.10 timmars live-tv-sändning med 10 kameror från
Ironman. Ny design på papperstidning och webb. Ny re-
sponsiv sajt på webben. Ny e-tidning för app och sajt.

Ibland handlar de redaktionella satsningarna också
om behovet av nya kompetenser, och detta vävs sam-
man med de digitala satsningarna. Så här beskriver en
tidning det:

Innehåll online – direktrapportering, webbtv, pratbarer
etc Granskande journalistik. Lyfta profiler. Strategiska
nyrekryteringar – specialkompetenser plus generations-
växling – 80-talister och 90-talister

Flera redaktioner berättar om olika typer av gransk-
ningar och fördjupningar av aktuella ämnen som tig-
gare och flyktingfrågor. Fler redaktioner nämner sats-
ningar i samband med valen 2014 och granskningar
av kommuner. Men det helt dominerande är hur re-
daktionerna anpassas till de digitala kanalerna. En re-
gional tidning beskriver hur nätpubliceringen kom-
mer att styra redaktionens arbete:

Vår största redaktionella satsning handlar om att styra
hela nyhetsarbetet utifrån trafikmål på våra online-platt-
formar. Vi använder trafikmål som verktyg för att prio-
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ritera resurser, öka vår räckvidd och göra nyhetsvärde-
ring både i print och online.

Samordning inom koncerner

En annan dimension av redaktionernas organisering
är graden av samordning/centralisering inom ägar-
koncernerna och den lokala närvaron. Många kon-
cerner samordnar sidproduktion (redigering), ökar
utbytet av innehåll mellan olika titlar och skapar ge-
mensamma redaktioner inom koncernerna (Nygren
och Althén 2014). Detta syns i kommentarsfälten i en-
käten där flera redaktionschefer på dagstidningar
säger att de har svårt att svara på frågor om resurser
eftersom integrationen mellan koncernens tidningar
gått så långt. Inom Mittmedia, som äger alla dagstid-
ningar från Dalarna till Örnsköldsvik, så har alla
redaktioner slagits ihop till en organisatorisk enhet,
och gemensamma enheter producerar sport, kultur
och webb. Vid ett redigeringsnav i Sundsvall produce-
rar 30 redigerare koncernens alla 17 tidningar. En
redaktionschef inom Mittmedia betonar att detta gör
att man kan behålla lokal bevakning:

Vi har minskat på personal de senaste två åren, men ab-
solut inte på reporterkraft och därmed bevakning av lo-
kalsamhället. vi har förändrat organisationen kring redi-
gering i hela Mittmedia, och har endast en printredaktör
per titel som jobbar mot ett redigeringsnav i Sundsvall
där istället många redigeringstjänster finns. Vi har inte
längre speciella fotografer, alla fotar och filmar.
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Också andra koncerner har i skiftande grad samord-
nat redigering och utbyte av innehåll mellan tidningar,
även om de inte gått lika långt som Mittmedia. 

Lokal närvaro

Det är fortfarande de lokala och regionala tidning-
arna som står för större delen av lokal närvaro utan-
för huvudredaktionerna. De tidningar som svarat på
enkäten har sammanlagt 116 bemannade lokalredak-
tioner med totalt 267 lokalreportrar. Det är långt mer
är lokalradiokanalerna och SVTs distrikt som bara
har en sparsam lokal närvaro utanför sina huvudre-
daktioner, bara ett 20-tal lokala redaktioner.

Enkäten ger små möjligheter till tidsmässiga jämfö-
relser, de kommer först när studien upprepas i fram-
tiden. Men andra undersökningar visar att tidningar-
nas lokala närvaro har minskat kraftigt i ett längre
perspektiv. Mellan 2004 och 2014 lades mer än en
tredjedel av dagstidningarnas lokala redaktioner ner,
och en minskande andel av journalisterna finns utan-
för huvudredaktionen (Nygren och Althén 2014).
Även jämförelsen av den lokala närvaron för sju tid-
ningar 2001 och 2015 visar en kraftig minskning av
lokal närvaro (tabell 3). Mycket tyder på att denna ut-
veckling fortsätter i takt med att tidningskoncernerna
krymper redaktionerna, till exempel beslutade Mitt-
media i maj 2015 att lägga ner två lokalredaktioner i
Dalarna.
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Tabell 4: Lokalredaktioner och journalister utanför 
huvudredaktionen

* För SR och SVT räknas redaktioner utanför lokalradiokanalernas och distriktens huvud-
redaktioner. 

För SVT och Sveriges radio kan frågan om lokal när-
varo analyseras på två nivåer. På nationell nivå är det
tydligt att public serviceföretagen är de enda nyhets-
organisationer med en redaktionell närvaro i hela lan-
det. Båda företagen arbetar integrerat och kan an-
vända lokalt producerat material i alla typer av pro-
gram i hela landet. I såväl Rapport/Aktuellt som i
Ekot finns varje dag innehåll som producerats i di-
strikt och lokalradiokanaler.

Men på lokal och regional nivå är resurserna hos
SVT och Sveriges radio ännu långt ifrån tidningarna
när det gäller lokal närvaro och lokal bevakning. Från
det medietäta Värmland finns enkätsvar från alla
dagstidningar samt SVT och SR, och en jämförelse av
resurser och lokal närvaro ger en bild av relationen
mellan public service och regionala och lokala tid-
ningar:

Antal redak-
tioner som 
svarat

Antal lokal-
redaktioner

Antal lokala 
journalister 

Andel jour-
nalister 
utanför 
huvudred.

Dagliga tidningar 12 14 59 6 %

Tidn 5–6 d/v 36 80 155 14 %

Tidn 3–4 d/v 12 2 8 6 %

Tidn 1–2 d/v 42 20 45 18 %

Sveriges Radio* 10 7 11 5 %

SVT* 17 13 16 5 %

Gratistidningar 7 8 18 13 %
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• Lokalradion har 23 journalister Karlstad och en lo-
kalredaktion i Torsby med två reportrar.

• SVT har 23 journalister i Karlstad.
• Nya Wermlandstidningen (NWT) har sammanlagt

92 journalister på NWT samt på fem lokala tid-
ningar i Karlskoga, Filipstad, Kristinehamn, Säffle
och Arvika. Dessutom lokalredaktioner i Årjäng,
Sunne, Torsby och Hagfors.

• Värmlands Folkblad är en av de få fristående s-tid-
ningarna, och den har 30 journalister samt tre lo-
kalredaktioner i Arvika, Kristinehamn och Hag-
fors.

Public service har alltså betydligt färre journalister och
inte samma grad av lokal närvaro i hela länet som
dagstidningarna. Trots stora nedskärningar de senaste
10–15 åren, så behåller dagstidningarna fortfarande
sin dominerande ställning i den lokala och regionala
journalistiken. Åtminstone utanför storstadsområ-
dena där de regionala och lokala tidningarna är starka.
I storstäderna (Stockholm/Göteborg/Malmö) växer
gratistidningarna kraftigt, och utmanar de dagstid-
ningar som tvingats skära ner redaktionerna mest de
senaste åren.

Redaktionell kompetens och fortbildning

Att vara journalist har blivit ett akademiskt yrke, en-
ligt de enkäter som gjorts tidigare med journalister.
90 procent av alla journalister har någon utbildning
på akademisk nivå, och 56 procent har en särskild
akademisk journalistutbildning. 25 procent har an-
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nan typ av journalistutbildning, t ex från folkhög-
skola (Nygren/Appelberg 2013).

Samtidigt innebär den digitala omställningen ett
stort behov av fortbildning på redaktionerna. Sju av
tio journalister på nyhetsredaktionerna har deltagit
minst en dag i fortbildning det senaste året, enligt en-
käten till redaktionerna. Det skiljer något mellan me-
dietyperna – störst andel i fortbildning finns inom
SVT, och den minsta andelen på fådagarstidningar
och gratistidningar (runt 30 procent).

Tabell 5: Antal och andel av de redaktionella medarbetarna 
som fått minst en dags fortbildning det senaste året

I enkäten ger redaktionscheferna exempel på vilken
typ av fortbildning det handlar om, och det handlar
nästan uteslutande om webb-tv, digitala plattformar
och användning av sociala medier. I en del fall handlar
det också om foto-utbildning och redigering, olika
sätt att stärka journalisternas multikompetens. Så här
beskriver en storstadstidning fortbildningen:

Antal Procentandel 

Dagliga tidningar 582 62

Tidningar 5–6 d/v 838 77

Tidningar 3–4 d/v 100 74

Tidningar 1–2 d/v 73 29

Sveriges Radio 338 78

SVT 675 96

Gratistidningar 44 31

Nyhetsbyråer 10 37

Totalt 2660 72
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Största utbildningsinsatserna har handlat om onlinesats-
ningar, tex Hyper Island, sociala medier och webb-tv.
Plus utbildningar i nya arbetsverktyg främst rörande di-
gital publicering, men även sidplanering print, rubrik-
sättning etc.

En hel del av fortbildningen handlar om multikompe-
tens, att medarbetarna ska kunna göra fler moment i
arbetsprocesserna och med fler uttrycksformer. Rörlig
bild kommer igen på alla typer av redaktioner, men
även på SVT satsar man på fler kompetenser:

Reporterutbildning för fotografer, foto- och redigerings-
utbildning för reportrar, redaktörsutbildningar (3 inter-
nattillfällen) grävutbildning, fojokurser, mm. Vi har ge-
nomgått en gigantisk utbildningsinsats i och med de re-
gionala nyheternas omläggning på SVT. Där vi också bl
a bidragit med utbildare i foto/redigering till över 100 re-
portrar inom SVT.

I några fall handlar fortbildningen också om själva
innehållet, till exempel metoder i grävande journalis-
tik och datajournalistik. Den digitala omställningen
innebär också andra behov av fortbildning för snabba
utgivarbeslut. Så här säger en redaktionschef:

Just denna vecka ordnar vi exempelvis heldags ansvarig-
utgivarkurs för samtliga redaktörer. Vi tar helt enkelt hit
TU som får ge sin heldagskurs för ansvarig utgivare spe-
cialgjort för oss här. Vi har tidigare gjort liknande men
kortare kurser. Vi tar även hit externa föreläsare ibland,
har fortbildning genom interna workshops och semina-
rier etc. Vi tar även del av koncernens gemensamma fort-
bildningsinitiativ, senast kurs i Google News Lab.
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Det är tydligt att det pågår en intensiv fortbildning
inom medieföretagen för att klara den digitala om-
ställningen. Tidigare studier har visar en tydlig klyfta
mellan de förväntningar på multikompetens som jour-
nalisterna känner, och bedömningen av den egna
kompetensen. Drygt hälften av journalisterna säger
att det förväntas på redaktionen att man ska vara
multikompetent, men bara en dryg tredjedel säger att
de känner sig multikompetenta (Nygren 2014). Den
pågående fortbildningen på redaktionerna kan
komma att minska detta gap mellan förväntningar
och den upplevda kompetensen.

Bevakade områden och specialreportrar

En annan dimension av kompetensen hänger ihop
med vilka ämnen som journalisterna arbetar med. I
enkäten betonar många redaktionschefer att ”alla gör
allting” på redaktionen, och särskilt gäller detta små
redaktioner. Men för ca tre fjärdedelar av journalis-
terna på de redaktioner som deltog i enkäten har an-
getts vilket område som de främst arbetar med. 

Det största området är samhällsjournalistik i bred
bemärkelse, såväl politik som sociala frågor, ”blåljus”
och andra ämnen som finns i det breda nyhetsflödet.
Nästan hälften av journalisterna på nyhetsredaktio-
nerna arbetar med detta. 

Näst störst är sporten, som omfattar ca 17 procent
av journalisterna på redaktionerna i enkäten. Kultur/
nöje omfattar 9 procent och ekonomi/näringsliv 6
procent. Andra kategorier med relativt få journalister
på de undersökta redaktionerna är utrikes, ledare/opi-
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nion och lifestyle/feature. I en övrigt-kategori finns
webbredaktörer, arbetsledare, sidplanerare, program-
ledare, producenter etc.

Tabell 6: Antal journalister som arbetar med olika områden

* Arbetsledning, webbredaktörer, sidplanering, programledning, producenter mm.

Specialisering eller allmänjournalistik är en av de
stora frågorna när det gäller journalistisk kompetens.
När redaktionerna växte sig allt större från 1960-ta-
let, fanns också en tydlig trend mot specialisering och
fler reportrar som hade egna bevakningsområden.
Men därefter har många redaktioner krympt, och
färre journalister har egna specialområden (Sjöström
2011). Projektet Journalism in change som gjordes
2012 visar att det är stora skillnader mellan olika ty-
per av medier när det gäller hur journalisterna kan
specialisera sig. Störst andel med ett eget specialom-
råde finns i storstadstidningar och på magasin och tid-
skrifter, medan journalister på kommersiell tv och

Sam-
hälls-
journa-
listik

Utrikes-
journa-
listik

Ledare/
opinion

Sport Kultur-
Nöje

Eko-
nomi

Life-
style/
feature

Övrigt*

Tidn 7 d/v 228 7 29 78 50 39 30 51

Tidn 5–6 d/v 407 0 40 120 71 26 19 36

Tidn 3–4 d/v 77 10 10 26 40 10 12 6

Tidn 1–2 d/v 119 25 29 26 40 42 22 23

Sveriges Radio 137 26 0 52 33 22 20 31

SVT 236 40 0 186 56 41 8 50

Gratistid-
ningar

61 0 2 10 8 4 11 37

Nyhetsbyråer 10 0 0 0 0 15 0 10

Totalt 1275 108 119 488 279 179 122 244

Andel (%) 45 4 4 17 10 6 4 9
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gratistidningar är minst specialiserade. Inte heller i
SVT och SR är graden av specialisering särskilt hög,
bara runt 30 procent av journalisterna.

Tabell 7: Bevakar du ett specialområde? (%)*

* Siffrorna är från enkäten Journalism in change som besvarades av 500 journalister i 
alla typer av medier. Enkäten gjordes 2012 (Nygren och Appelberg 2013).

Förändrade arbetsprocesser och flytande gränser

Internationell forskning beskriver förändrade arbets-
processer på redaktioner och journalistikens villkor i
medieföretagen (t ex Quandt och Singer 2009, Lee-
Wrigth m fl 2012, Örnebring 2015). Den holländske
forskaren Mark Deuze sammanfattar utvecklingen i
boken Media Work (2007). Där beskriver han hur
teknikutveckling och förändringar i medieföretagen
innebär mer flytande gränser mellan journalistik och
annat mediearbete. Medieföretagen får nya typer av

Ja, jag bevakar ett 
särskilt område

Nej, jag bevakar 
olika områden

Antal svar

Storstadstidningar 49 51 65

Regionala/lokala tidningar 38 62 128

Gratistidningar 15 85 26

Magasin/tidskrifter 50 50 58

Produktionsbolag 64 36 11

SVT 30 70 54

Kommersiell TV och radio 19 81 21

Sveriges Radio 31 69 39

Nyhetsbyråer och online 44 56 27

Övriga (mest frilans) 28 72 50

Summa 37 63 479
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ägare och nytt managementtänkande tas in, arbets-
kraften ska vara flexibel både när det gäller att kunna
göra olika typer av arbeten och att kunna gå in och ut
i medieföretagen. Murar och gränser mellan t ex
redaktioner och ekonomi/annons blir otydligare, sam-
tidigt som produktionen samordnas i de allt större
mediekoncernerna. Tekniken gör att innehåll kan
återanvändas på olika plattformar och inom koncer-
ner.

Samtidigt förändras det dagliga arbetet – produk-
tionen blir snabbare, en allt större del av innehållet
produceras utanför redaktionen och det blir mer ar-
bete vid desken. Journalisterna förväntas vara multi-
kompetenta och klara av både hela processen och att
producera för olika plattformar. Publiken står i cen-
trum på ett annat sätt än tidigare, både som medpro-
ducenter och i en ständig dialog via nyhetssajter och
sociala medier. 

Allt detta är väl igenkännbart för de som följt hur
de svenska nyhetsredaktionerna förändrats de senaste
10–15 åren, och det är viktigt att se redaktionschefer-
nas enkätsvar i ljuset av denna utveckling. Men det
finns också en annan grundläggande förändring för
redaktionerna: ständigt krympande ekonomiska ra-
mar. Annonsintäkter krymper och prenumeranter på
papperstidningen blir äldre och färre. Dessa minskade
inkomster kompenseras bara till del av digitala an-
nonser och betalväggar på nyhetssajterna (Dagspres-
sens ekonomi 2014). I USA finns ett talesätt inom ny-
hetsindustrin att denna omställning innebär att ”ana-
loga dollar växlas in till digitala dime”. Detta syns
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tydligt i t ex antalet journalister på dagstidningar i
USA som minskat med en tredjedel sedan finanskrisen
2008 (State of the News Media 2014).

En följd av de krympande ekonomiska ramarna är
en hårdare konkurrens. I Europa ser kommersiella
medier att public service inte drabbas av samma
krympande ekonomiska ramar, samtidigt som de på
nätet möts i konkurrens om publikens intresse. I Stor-
britannien kunde dagspressen stoppa en ny lokal
BBC-satsning för några år sedan, och även i andra
länder som Tyskland och Finland har diskussionen
varit skarp. Den svenska diskussionen om public ser-
vice roll i relation till privata medieföretag är en del av
denna europeiska diskussion.

Resultaten från enkäten Svenska nyhetsredaktio-
ner bekräftar denna bild av krympande resurser sam-
tidigt som redaktionerna ställer om till arbetsproces-
ser mer anpassade för de digitala kanalerna. Samtidigt
är inte bilden entydig, och det finns flera typer av ny-
hetsmedier som växer. Främst gäller det lokala gratis-
tidningar och fådagarstidningar som oftast är lokala
eller inriktade mot nischpubliker. Även underleveran-
törer som nyhetsbyråer växer starkt.

Samtidigt pågår det inom de flesta mediekoncerner
en intensiv fortbildning av medarbetarna för att klara
av den digitala omställningen och kraven på multi-
kompetens. Samhällsjournalistik i bred bemärkelse är
det viktigaste bevakningsområdet, samtidigt som
mycket tyder på att det blir färre journalister med spe-
cialkunskaper på olika områden.
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Konsekvenser för demokratin?

Medierna har stor betydelse för demokratin. Det finns
en omfattande forskning som visar ett klart samband
mellan användning av nyhetsmedier och politiskt in-
tresse och deltagande (t ex Nygren 2005, Strömbäck
2009). Men det betyder inte att enbart storleken på
mediesystemet har betydelse för demokratin, det
handlar också om hur medierna prioriterar att infor-
mera, granskar makthavare och vara forum för sam-
hällsdebatt i det dagliga arbetet.

På 1950- och 1960-talen fanns det betydligt färre
journalister på de svenska redaktionerna och tidning-
arna var betydligt närmare kopplade till det politiska
systemet. Det var inte ovanligt att redaktörer/journa-
lister också var politiker, och mångfalden garantera-
des av att det fanns tidningar av olika partifärg. Public
service hade ännu relativt sett små redaktioner.

Idag är mediesystemet ojämförligt mycket större,
och vi har ett medieinnehåll som genomsyrar samhäl-
let i alla analoga och digitala kanaler. Det finns tre
gånger så många journalister idag som 1965, och
samtidigt har journalistiken frikopplats från det poli-
tiska systemet och har en mer självständig ställning.
De kommersiella drivkrafterna är numera de starkaste
i den medievärld som präglas av en allt hårdare kon-
kurrens om både publikens intresse och annonsörer-
nas pengar. Ett tydligt exempel i enkäten är den re-
daktion som låter sitt nyhetsarbete styras av ”trafik-
siffror”.

Enkäten Svenska nyhetsredaktioner handlar bara
om resurser och kompetens, inte om hur medierna
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förvaltar dessa resurser i ett demokratiskt perspektiv.
Konsekvenserna för demokratin syns främst på två
områden – vad redaktionerna bevakar och mångfal-
den i denna bevakning:

Om dagstidningarna fortsätter att skära ner redak-
tioner, kommer detta att gå ut över lokal närvaro och
resurser för samhällsjournalistiken. Detta kompense-
ras bara till en del av lokala gratistidningar och andra
nya typer av lokala medier. Inte heller public service är
i närheten av de resurser som ännu finns hos dagstid-
ningarna för lokal bevakning. Resultatet är en ökad
risk för växande områden i landet som helt saknar
journalistisk bevakning. Detta gäller såväl glesbygder
som storstädernas förortsområden.

Däremot är public service avgörande för mångfal-
den i journalistisk bevakning. Bara på tre utgivnings-
orter finns det två dagstidningar med olika ägare, i öv-
riga delar av landet med två tidningar är det samma
mediekoncern som äger båda. De enda självständiga
alternativen är lokalradion och SVTs regionala nyhe-
ter. Men även växande gratistidningar, lokala nyhets-
sajter och prenumererade endagarstidningar blir vik-
tigare för mångfalden.

Sverige hade länge ett mycket stabilt mediesystem.
De senaste tio åren har detta förändrats, och mycket
tyder på att förändringarna kan komma att bli ännu
större i den digitala omställningen de kommande tio
åren. Dessa förändringar kommer vi att kunna stu-
dera i kommande uppföljningar av enkäten Svenska
nyhetsredaktioner. Denna första studie bildar en bas
för framtida jämförelser, och först då kommer vi i de-
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talj att kunna se hur mediernas möjligheter att upp-
fylla sina demokratiska uppdrag förändras.
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Fakta om undersökningen

Enkäten Svenska Nyhetsredaktioner gick ut till 238
nyhetsredaktioner fördelade på följande medietyper:

Urvalsram Antal svar Svarsfrekvens 
(%)

Dagstidningar minst 3 d/v 93 60 65

Nyhetstidningar m presstöd 
1–2 d/v

72 42 58

SRs nyhetsredaktioner+ lokal-
radiokanaler

29 12 40

SVTs nyhetsredaktioner cen-
tralt + distrikt

23 20 87

TV4 och Nyhetsbolaget 2 0 0
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Enkäten gick ut som en webbenkät till redaktionsche-
fer eller motsvarande i mitten av augusti, och svaren
avser situationen när enkäten fylls i. Efter tre påmin-
nelser samt telefonsamtal avslutades enkäten i början
av oktober.

I bortfallet finns ett antal större redaktioner som
inte svarade med hänvisning till att det efterfrågades
interna uppgifter, t ex Expressen och TV4. Andra
större redaktioner som saknas i enkäten är Dagens In-
dustri, Sydsvenska Dagbladet/HD samt nyhetsbyrån
TT. I några fall används uppgifter ur årsredovisningar
för att redovisa utvecklingen av resurser inom dessa
medieföretag. 

Bortfallet är relativt jämt fördelat, med undantag
för Sveriges Radio, gratistidningar och nyhetsbyråer/
nyhetssajter som ligger lägre. Resultaten för dessa ka-
tegorier bör tas med viss försiktighet. 

Tre stora koncerner för gratis-
tidningar (Mitt i, Lokaltid-
ningen och Direktpress)

15 7 47

Nyhetsbyråer/nättidning 7 2 29

Summa 236 143 59
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Jonas Ohlsson*

Mediemarknadens 
mobilisering

Det pågår just nu en mobilisering av den svenska me-
diemarknaden. Men kanske inte så mycket i begrep-
pets traditionella mening, utan snarare i betydelsen att
den bärbara medieenheten – smartphonen och surf-
plattan – är på god väg att utvecklas till den huvud-
sakliga spelplanen för mediemarknadens aktörer. Och
på samma sätt som vid framväxten av andra fram-
gångsrika medietekniker drivs utvecklingen framåt i
växelverkan mellan den tekniska utvecklingen, publi-
kens och annonsörernas beteenden och ett medieut-
bud som i allt högre utsträckning anpassas till det nya
formatet.

Utvecklingen går mycket snabbt. På bara två år,
mellan 2012 och 2014, har andelen svenskar som har
tillgång till en smartphone ökat från 54 till 73 pro-
cent. Tillgången till surfplatta ökade under samma pe-
riod från 18 till 51 procent.1 År 2014 använde 4 mil-
joner svenskar mobiltjänster över det så kallade 4G-
nätet, vilket möjliggör en snabbare dataöverföring än

1) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014 (Nordicom-Sverige, Göte-
borgs universitet).

* Jonas Olsson är fil dr, ekonom och medieforskare vid Nordicom och
SOM-institutet, Göteborgs universitet.
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det äldre 3G-nätet. Det var 170 procent fler än bara
ett år tidigare. Datatrafiken i mobilnätet ökade
samma år med 35 procent.2 Till följd av den starka
tillväxten och efterfrågan på mobila tjänster beslutade
regeringen i början av 2014 att från 2017 frigöra det
så kallade 700 MHz-bandet, som hittills använts för
digital-TV, till mobilt bredband och mobiltelefoni.3

Orienteringen mot det mobila märks också i
svenskarnas mediekonsumtion, i termer av såväl tid
som pengar. Aftonbladet, Expressen och flera av lan-
dets andra stora nyhetssajter har idag fler besökare på
sina mobila sajter än de traditionella internetsaj-
terna.4 Kostnaderna för mobiltelefoni och internet ut-
gör i dag de största andelarna när det gäller de
svenska hushållens medieutgifter.5 Även på annons-
marknaden har den mobila annonseringen stigit re-
kordartat. Bara under 2014 ökade försäljningen av
mobil reklam med 65 procent, till 1,4 miljarder kr.6

Mobilannonseringen väntas under 2016 gå om den
tryckta dagstidningen som tredje största annonsplatt-
formen efter internet (via desktop-dator) och TV.7 Allt
sammantaget kan vi konstatera att den takt i vilken de

2) Post- och tv-styrelsen. 
3) Dagens Nyheter 2014-02-27 (http://www.dn.se/debatt/digital-tv-far-nu-

lamna-frekvenser-till-mobilerna/).
4) KIA Index 2015 (www.kiaindex.se/).
5) Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM), pressmeddelande 2014-

03-07.
6) Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).
7) Resumé 2015-09-15 (http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/09/

15/prognos-mobilreklam-gar-om-tidningsannonsering-nasta-ar/?utm_
source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspeci-
fied&utm_campaign=unspecified).



Mediemarknadens mobilisering | 97

mobila medieplattformarna tagit sig in i våra liv sak-
nar motsvarighet i mediehistorien. 

Omställningen till det mobila formatet är nu inte
den enda stora förändringsprocessen som de svenska
medieföretagen har att förhålla sig till. Den ökade po-
pulariteten hos mobila medier är ett uttryck för den
bredare omstöpning av medielandskapet som pågått i
snart tjugo år och där mediepubliken i ökad utsträck-
ning väljer att förflytta sin mediekonsumtion från tra-
ditionella medier till digitala. Räckvidden sjunker för
såväl tryckta tidningar som för traditionell tv och ra-
dio. Digitaliseringen har i sin tur möjliggjort en inter-
nationalisering av de nationella publik- som annons-
marknaderna. Stora globala aktörer som Google, Fa-
cebook, Youtube och Netflix har på kort tid kapat åt
sig betydande andelar av den svenska mediemarkna-
den. 

I det här kapitlet riktas uppmärksamheten mot de
ekonomiska konsekvenserna av den genomgripande
omvandlingsprocess som mediemarknaden nu ge-
nomgår. Fokus ligger på de enskilda mediegrenar som
traditionellt ägnat sig åt regelbunden nyhetsrapporte-
ring, med andra ord dagspressen, televisionen och ra-
dion. Det är också här som den stora merparten av
landets nyhetsjournalister alltjämt återfinns.

Stålbad för papperstidningen

Förekomsten av mobila medier är förvisso ingen ny
företeelse. Dagspressen har som bekant erbjudit mo-
bila nyheter i gott och väl 200 år. Likafullt är pressen
den enskilda mediegren som mest påtagligt kommit
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att påverkas av den breda övergången från traditio-
nella till digitala medier – inte minst ekonomiskt.
Störst har återverkningen varit för försäljningen av
tidningsannonser. Mellan 2006 och 2014 sjönk an-
nonseringen i tryckta dagstidningar med 3,5 miljar-
der. Det motsvarar en nedgång på 39 procent. På vissa
håll har annonstappet varit betydligt större än så. Ex-
empelvis har kvällspressen under samma period fått se
sina intäkter från tidningsannonseringen falla med
hela 47 procent.8 

Å andra sidan har kvällstidningarna varit desto
mer framgångsrika när det gäller att sälja annonser på
nätet. Under 2014 uppgick de båda kvällstidningar-
nas digitala annonsförsäljning till uppskattningsvis
850 miljoner kr, vilket innebär en ökning med om-
kring 150 miljoner på bara ett år (se figur 1). Kvälls-
pressen som helhet lyckades därmed kompensera för
tappet i pappersannonseringen under året. Kvällstid-
ningarnas digitala annonsintäkter, av vilka Aftonbla-
det svarar för en betydande majoritet, är också större
än de digitala annonsintäkterna för hela den samlade
morgonpressen. 

Men även inom morgonpressen slutade 2014 med
en kraftig tillväxt för den digitala annonseringen. En-
ligt Tidningsutgivarna som sammanställt statistiken
är det framför allt den ökade försäljningen av mobila
annonser som ligger bakom tillväxten. För landsorts-
pressen ökade den digitala annonsförsäljningen med
37 procent och för storstadspressen med 21 procent.
Landsortspressen knappade därmed in något på det

8) Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).
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försprång som storstadspressen haft, och fortsatt har,
när det gäller intäkter från digitala annonser. Fram-
gångarna på den digitala annonsmarknaden innebar
att den samlade nedgången i dagspressens annonsför-
säljning begränsades till omkring fyra procent under
2014. 

Figur 1: Dagspressens annonsintäkter, papper och digitalt 
(Mkr)

Kommentarer: * Statistiken rörande den digitala annonseringen bygger på inrapporte-
ringar från ett 60-tal morgontidningssajter. I jämförelse med underlaget för annonse-
ringen i papperstidningarna saknas därmed försäljningsuppgifter för en rad mindre dags-
tidningar, varför de digitala annonsintäkterna för landsortspressen kan antas vara något 
undervärderade. 
** Fördelningen mellan papper och digitalt är estimat. 
Källor: Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM), TU:s Annonsbarometern, TU:s 
Internetbarometer, årsredovisningar, Dagspressens ekonomi 2014 (Myndigheten för 
radio och tv, 2015). 

De senaste årens nedgång på annonsmarknaden är
den viktigaste orsaken till de stora besparingsprogram
som de flesta svenska tidningskoncerner genomfört
under den senaste femårsperioden. Mellan 2004 och
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2014 minskade antalet tidningsjournalister med 25
procent i Sverige och antalet lokalkontor med 36 pro-
cent.9 Tillbakagången i fråga om intäkter från dags-
pressens andra huvudmarknad, den för publikintäk-
ter, har nämligen varit betydligt mer begränsad. Detta
trots att dagspressens upplagor minskat i stadig takt
sedan 1990-talets början. En viktig förklaring är här
att priserna höjts. I takt med att upplagorna har fallit
har det nämligen blivit allt dyrare att hålla sig med en
tidningsprenumeration, eller för den delen att köpa en
lösnummerförsåld kvällstidning. 

En grundläggande slutsats från de senaste årens ut-
veckling är att de svenska tidningsföretagen hunnit
olika långt i den digitala omställningen, något som i
sin tur kommit att förändra intäktsstrukturen hos
olika delar av tidningsbranschen. Medan kvällspres-
sen får en allt större andel av sina intäkter från annon-
seringen, står publikintäkterna för större andelar än
någonsin för många morgontidningar. Den traditio-
nella ordningen på den svenska tidningsmarknaden
har historiskt sett varit den helt omvända, där den lös-
nummerförsålda kvällspressen huvudsakligen fått
sina intäkter från publiken och den prenumerations-
baserade morgonpressen från annonseringen.

Här ska samtidigt tilläggas att ett framkantsföretag
som Aftonbladet också fortsättningsvis får 65 procent
av sina intäkter från papperstidningen. Att Aftonbla-
det, som regelbundet når nästan halva befolkningen

9) Nygren, Gunnar & Althen, Kajsa (2014) Landsbygd i medieskugga: ned-
monteringen av den lokala journalistiken och bilden av landsbygden i
Dagens Nyheter. Södertörn: Södertörns högskola.
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med sina digitala utgåvor, ännu 2014 får merparten
av sina intäkter från den tryckta produkten säger nå-
got om utmaningen som övriga tidningssverige står
inför. 

Klockan klämtar för tv-branschen?

Den svenska tv-branschen har under den senaste tio-
årsperioden redovisat ett delvis annat utvecklings-
mönster än dagspressen. För alltmedan omsättningen
sjönk i en allt snabbare takt för tidningsbranschen,
lyckades tv-branschen under en rad år öka sina intäk-
ter, från annonsmarknaden inte minst. Mellan 2003
och 2013 ökade försäljningen av tv-reklam i Sverige
med nära sjuttio procent. TV4, landets i särklass
största tv-företag och med en betydande andel av den
svenska tv-reklammarknaden, har aldrig haft så stora
intäkter som under de senaste åren (se tabell 1). Före-
taget har under 2013 och 2014 redovisat ett samlat
operativt resultat på 1,6 miljarder. 

Men även på tv-marknaden tornar orosmolnen
upp sig. Det traditionella tv-tittandet har enligt MMS-
statistiken minskat successivt sedan 2010.10 Under
2014 sjönk också den samlade annonseringen i tv-re-
klam, om än med måttliga tre procent.11 Även det to-
tala antalet tv-abonnemang har minskat under de se-
naste två åren.12 

10) MMS Årsrapport 2014 för TV och Webb-TV, s 17.
11) Institutet för reklam- och mediestatiskt (IRM).
12) Post- och tv-styrelsen (http://statistik.pts.se/pts2014/).
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Konkurrensen från internationella aktörer som
Netflix och HBO gör sig alltmer påmind för de
svenska tv-företagen. Amerikanska Netflix har på
bara ett par år lyckats erövra förstaplatsen på mark-
naden för streamad tv. Enligt MMS hade knappt 1,6
miljoner svenskar tillgång till tjänsten vid utgången av
2014. Det gör Netflix till den klart största streamade
betaltjänsten för TV och film i Sverige. Antalet
svenskar med tillgång till de största svenskägda aktö-
rerna, Viaplay och TV4 Play Premium, uppgick som
jämförelse till 931 000 respektive 155 000.13 C More,
som är Bonnierkoncernens premium-segment för se-
rier, film och sport, och som representerar den typ av
betaltjänst som de nya streamingtjänsterna främst
konkurrerar mot, redovisade under 2014 en rörelse-
förlust på hela 493 miljoner. Stenbeckkontrollerade
MTG, bolaget som står bakom reklamkanaler som
TV3 och TV6 och betaltjänsterna Viasat och Viaplay,
har under 2015 varslat 300 personer om uppsägning
i Skandinavien och Storbritannien.14 

MTG såväl som amerikanskägda SBS Discovery
hör dock även fortsättningsvis till landets mer lön-
samma medieföretag. MTGs nordiska tv-verksamhet
(den svenska särredovisas inte) redovisade under
2014 en rörelsemarginal på 13,6 procent. För SBS,
med tv-kanalerna Kanal 5, Kanal 9 och Kanal 11, slu-
tade rörelsemarginalen på 6,2 procent. 

13) MMS, pressmeddelande, 2015-02-05.
14) Dagens Media 2015-08-24 (http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/

article3924696.ece).
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Tabell 1 De största tv-företagens intäkter och lönsamhet, 
2014 och 2013 (Mkr)

Kommentar: 1 Avser segmenten Fri-TV Skandinavien och Betal-TV Norden. 
2 Avser operativt resultat.
Källa: Företagens årsredovisningar, bearbetningar.

Radiobranschen ännu kvar i matchen

De svenska radioföretagen har på samma sätt som
kollegorna i press och tv varit tvungna att förhålla sig
till en gradvis minskning av sina andelar av publik-
marknaden under senare år. Utvecklingen på radio-

2014 2013

MTG/Viasat1 (Stenbeck) Intäkter 9 865 9 445

(Norden) Rörelseresultat 1 342 1 287

Rörelsemarginal 13,6 % 13,6 %

Sveriges Television AB Intäkter 4 595 4 369

(Sverige) Rörelseresultat –37 –45

Rörelsemarginal –0,8 % –1,0 %

TV4-Gruppen (Bonnier) Intäkter 4 206 4 204

(Sverige) Rörelseresultat2 640 783

Rörelsemarginal 15,2 % 18,6 %

C More Entertainment AB 
(Bonnier)

Intäkter 2 095 2 352

(Sverige) Rörelseresultat –494 –307

Rörelsemarginal –23,6 % –13,1 %

SBS Discovery AB (Discovery 
Communications)

Intäkter 1422 1431

(Sverige) Rörelseresultat 88 168

Rörelsemarginal 6,2 % 11,7 %
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reklammarknaden har däremot varit ryckigare. Efter
att ha uppvisat stark tillväxt fram till 2011, föll för-
säljningen av radioreklam med nära 20 procent under
2012 och 2013. Rekylen lät dock inte vänta på sig.
Under 2014 ökade tillväxten på radiomarknaden med
16 procent till dryga 700 miljoner kr. Med dryga två
procent av den samlade reklamförsäljningen i landet
är radion också fortsättningsvis en av de mindre sek-
torerna på den svenska reklammarknaden. 

De totala intäkterna från radioreklam motsvarade
endast drygt en fjärdedel av de 2,6 miljarder som Sve-
riges Radio AB under 2014 hade till sitt förfogande
för sin verksamhet.

Den svenska kommersiella radiomarknaden domi-
neras helt av SBS och MTG, vilka direkt och indirekt
kontrollerar nära nog samtliga sändningstillstånd för
privat reklamradio. I båda fallen rör det sig om ett ut-
präglat nöjesutbud orienterat kring sändningar av po-
pulärmusik. Försöken att etablera kommersiell prat-
radio har samtliga misslyckats i Sverige. 

Beslutet av regeringen i juni 2015 att lägga pla-
nerna på en digitalisering av marknätet för radio på is
blev i detta avseende ett bakslag för radiobranschen,
vilken propagerat aktivt för en avveckling av det ana-
loga sändningsnätet. Den digitala sändningstekniken
skulle enligt radiobranschen innebära förbättrade
möjligheter att erbjuda ett mer varierat utbud. Kort
före regeringens beslut annonserade Discovery Com-
munications att de valt att sälja sina intressen i den
nordiska radiomarknaden, inklusive svenska SBS, till
den tyska familjeägda mediekoncernen Bauer Media.
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Färre kronor till privat finansierad journalistik

I takt med att publikens och annonsörernas uppmärk-
samhet flyttas från de traditionella medierna till digi-
tala plattformar, mobila inte minst, har vi kunnat se
en rad genomgripande förändringar för det medieut-
bud som kommer oss till del som medborgare, väljare
och konsumenter. Utvecklingen kan summeras upp i
följande fem slutsatser: 

En första slutsats är att allt färre annonskronor går
åt till att finansiera svensk nyhetsjournalistik. Dags-
pressens intäkter har minskat med omkring 20 pro-
cent – eller knappt tre miljarder – på bara sju år. (Se
också en särskild studie på detta tema i kapitlet
Reklamintäkterna till journalistik faller.)

En andra slutsats är att det i takt med att annons-
intäkterna fallit blivit allt dyrare att hålla sig med en
tidningsprenumeration. En genomsnittlig tidningspre-
numeration kostar i dag omkring dubbelt så mycket
som den gjorde i början av 1990-talet när dagspressen
var som störst. 

En tredje slutsats är att vi i det samlade medieutbu-
det sett en ökad förskjutning från informationsinrik-
tat till nöjesinriktat innehåll. Av de sammanlagt om-
kring femtio tv-kanalerna i det nationella marknätet
är det bara en – TV4 – som ägnar sig åt svensk nyhets-
förmedling. Men även inom TV4 är förskjutningen
tydlig. Det gäller såväl det informationsinriktade
innehållet som antalet journalister, vilka båda mins-
kat i snabb takt under de senaste åren. Det är dess-
utom främst inom det nöjesorienterade utbudsseg-
mentet som kampen om webb-tv-publiken utspelas.
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Nära nog samtliga kommersiella aktörer inom
SVOD-området (dvs prenumerade video-on-demand-
tjänster, exempelvis Netflix) är orienterade mot tv-se-
rier, film eller sport. Utvecklingen på senare år, i
Sverige och på andra ställen, visar med stor tydlighet
att aktörer på avreglerade etermediemarknader, likt
den svenska, i allt högre utsträckning väljer bort ny-
heter och annat informationstungt innehåll av ekono-
miska skäl. Det kommersiella värdet hos radio- och
tv-nyheter anses helt enkelt vara för litet.

En fjärde slutsats som följer av de tre föregående är
att public service i fråga om samlade resurser kommit
att stå för en allt större del av den journalistik som
produceras i landet. I slutet av 1980-talet var public
service intäkter endast 22 procent av dem för dags-
pressen. I dag är procentsatsen nästan dubbelt så hög. 

En femte slutsats är att i takt med att den traditio-
nella dagspressens problem har tilltagit har vi kunnat
se framväxten av en rad nya aktörer inom den lokala
nyhetsjournalistiken. Ofta handlar det om initiativ
utan koppling till de etablerade tidningskoncernerna.
Många av dessa satsningar har på kort tid etablerat
sig som viktiga kanaler för lokal journalistik på utgiv-
ningsorten. Utvecklingen går mycket fort, men exakt
hur fort den går vet vi inte. Det finns nämligen ingen
samlad översikt över utbudet av lokala nyhetsförmed-
lare i dagens Sverige. Men att den här typen av ”gräs-
rotsinitiativ” kommer att bli allt viktigare framöver
förefaller allt mer tydligt.
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Reklamintäkterna till 
journalistik faller
En studie av reklamintäkter hos svenska medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2014

Inledning

Medier med nyhetsjournalistiskt innehåll har tappat
var fjärde reklamkrona sedan 2008, samtidigt som re-
klammarknaden i stort endast tappat några få pro-
cent. Det visar en unik sammanställning som Institu-
tet för reklam- och mediestatistik (IRM) gjort av re-
klamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt
innehåll under perioden 2008 till 2014. Det är fram-
förallt under de sista åren som medier med nyhets-
journalistik halkat efter marknadens utveckling. En
viktig förklaring är de strukturella drivkrafter som för
medieinvesteringar från tryckta till digitala kanaler.

* Tobias Egge är chefsanalytiker på Institutet för reklam- och mediestatis-
tik. Camilla Minnhagen är senioranalytiker på Institutet för reklam- och
mediestatistik. Madeleine Thor är VD på Institutet för reklam- och medie-
statistik.
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Reklammarknadens drivkrafter

Reklammarknadens utveckling påverkas av konjunk-
turella och strukturella drivkrafter. Konjunkturella
drivkrafter påverkar reklammarknaden i ett kortare
perspektiv. Allmänekonomisk utveckling påverkar
företagens vilja att investera i annonsering och orsa-
kar därmed större svängningar i varumärkesannonse-
ring och platsannonsering än den gör i privat konsum-
tion. 

Strukturella drivkrafter styr utvecklingen på lång sikt.
Omvärlden, nya medier och produkter kan ändra
konkurrensförhållandena för medier. Man kan se ett
ökat gap mellan BNP och reklammarknadens utveck-
ling som ett resultat av strukturella förändringar. An-
nonsörer skiftar sina investeringar mot digitala kana-
ler som ofta är billigare än traditionella alternativ.

Figur 1: Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme i 
media; Index 2000–2 014
Basår: 2000, löpande priser

Källa: IRM och Statistiska Centralbyrån.
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Total reklaminvestering i media

Då man studerar perioden år 2008–2014 är det vik-
tigt att bära i minnet lågkonjunkturen som drabbade
svenska reklammarknaden under 2009 med påföl-
jande återhämtning. 2008 utgjorde all-time-high för
köp av reklamutrymme i media (löpande priser). Efter
finanskrisen 2009 återhämtade sig reklaminveste-
ringen i viss mån, dock nådde den aldrig upp till 2008
års nivå. 2012–2013 innebar en negativ tillväxt kring
2 procent innan marknaden åter vände till positiv till-
växt i 2014. Netto investerades nära 1 miljard kronor
mindre 2014 än 2008, vilket innebär en negativ till-
växt på 2,9 procent totalt sett under hela tidsperio-
den.

Figur 2: Tillväxt i total reklaminvestering i media 2008–2014

Källa: IRM.
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Strukturellt skifte till digitalt

Reklaminvestering i digitala kanaler har under den
undersökta tidsperioden 2008–2014 genomgående
haft positiv tillväxt med en årlig tillväxt mellan 13 och
22 procent. Den tryckta dagspressen har – med un-
dantag för återhämtningen 2010–2011 – haft en till-
bakagång. Under de tre senaste åren har reklamintäk-
terna minskat med mellan 10 procent och 13 procent
årligen. Reklaminvestering skiftar således på lång sikt
från tryckta till digitala medier där priset ofta är lägre
per kontakt vilket leder till en dämpande effekt på to-
tal marknadstillväxt. Dessutom har möjligheterna för
annonsörer att kommunicera med konsumenter utan
att köpa medieutrymme ökat; till exempel via egen-
kontrollerade digitala alternativ såsom egna sajter
eller plattformar som YouTube vilka inte medför nå-
gon utrymmeskostnad.

Figur 3: Reklaminvestering i tryckta tidningar och 
tidskrifter samt digitala medier 2000–2016

Källa: IRM, observera att 2015–2016 utgör en prognos.
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Medier med nyhetsjournalistik

Reklaminvestering 2008 jämfört med 2014

För 7 år sedan var reklamintäkter hos medier med ett
nyhetsjournalistiskt innehåll på en betydligt högre
nivå än de är idag. Under 2008 investerades nära 12
miljarder kr i reklamutrymme hos tidningar, TV, fack-
press och sajter med nyhetsjournalistiskt innehåll.
Samlat har investeringen minskat med nära 3 miljar-
der kr, dvs hela 25 procent, under perioden 2008–
2014. Under 2014 uppgick omsättningen till knappt
9 miljarder kr.

Figur 4: Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll

Källa: IRM.

Reklamutveckling 2008–2014

Investering i reklamutrymme hos tidningar, TV, fack-
press och sajter med nyhetsinnehåll minskade med
knappt 2 miljarder kr under lågkonjunkturen för att
under åren 2010–2011 återhämta knappt 1,5 miljard
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kr. Sedan 2011 har investeringen minskat, även un-
der 2014 då total reklaminvestering i media upplevde
en positiv tillväxt. Reklamutvecklingen för nyhets-
journalistik är relativt nära förknippad med den
tryckta dagspressens reklamutveckling vilken har va-
rit mycket negativ under de senaste tre åren. Även an-
dra mer traditionella medier påverkas av förflytt-
ningen av investeringar till digitala kanaler. Digitala
medier har haft mycket god tillväxt under perioden,
särskilt kategorierna sök, webb-TV och mobil. I ur-
valet för medier med nyhetsjournalistik ingår både
traditionella och digitala reklaminvesteringar. 

Figur 5: Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2014

Källa: IRM.

Marknadsandel 2008 jämfört med 2014

Mellan åren 2008 och 2014 så har investering i re-
klamutrymme hos tidningar, TV, fackpress och sajter
med nyhetsinnehåll minskat som andel av total re-
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klaminvestering, från 36 procent till 28 procent av an-
nonsörernas medieköp.

Figur 6: Andel av reklaminvestering som tillfaller medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll 2008

Källa: IRM.

Figur 7: Andel av reklaminvestering som tillfaller medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll 2014

Källa: IRM.
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Andelsutveckling 2008–2014

Större delen av den minskning som medier med ny-
hetsjournalistiskt innehåll upplevt har skett under de
tre senaste åren då annonsörer hastigt minskat reklam-
investeringar i dessa medier till under 30 procent. 

Figur 8: Andelsutveckling för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2014

Källa: IRM.

Index 2008–2014

Utvecklingen under 2008–2014, och särskilt under de
tre senaste åren innebär att reklaminvestering i medier
med nyhetsjournalistiskt innehåll alltmer halkar efter
total reklaminvestering i media. Denna utveckling il-
lustreras i det indexerade linjediagrammet nedan där
gapet till total reklaminvesteringarna blir allt större.
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Figur 9: Index reklaminvestering 2008–2014

Källa: IRM.

Uppdrag och kommentar

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) är en
fristående, oberoende ekonomisk förening som har
till uppgift att tillhandahålla nettostatistik för den
svenska reklammarknaden.

På uppdrag av Institutet för mediestudier har IRM ta-
git fram en bedömning kring reklamintäkter för me-
dier med nyhetsjournalistiskt innehåll under perioden
2008 till 2014. I enlighet med uppdragsgivarens öns-
kemål definieras journalistik här endast som allmän
nyhets- och samhällsjournalistik (läs mer i bilagor).
Mediernas intäkter rapporteras till IRM per titel/sajt,
IRM har gjort antaganden och avgjort vilka titlar/saj-
ter som skall klassificeras som journalistik baserat på
gällande definition. 
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Följande mediekategorier omfattas av undersök-
ningen: 

• Dagspress 
o Tryckt utgåva
o Digital Display inkl. mobil
o Webb-Tv inkl. mobil
o Digital Eftertextannonsering inkl. mobil

• Tidskrifter
o Tryckt utgåva
o Digital Display inkl. mobil
o Webb-Tv inkl. mobil
o Digital Eftertextannonsering inkl. mobil

• TV 
o Linjär TV
o Digital Display inkl. mobil
o Webb-Tv inkl. mobil

• Digitala nyhetsmedier 
o Digital Display inkl. mobil
o Webb-Tv inkl. mobil
o Digital Eftertextannonsering inkl. mobil

Resultaten av undersökningen redovisas som en total
omsättning, inte nedbrutet på medieslag, med syftet
att inte exponera enskilda aktörer. Alla uppgifter är i
löpande priser. Under den undersökta perioden har in-
flationen varit tämligen låg – netto ca 4 procent på en
sexårs-period. Vid omräkning till fasta priser (basår
2008) blir skillnaderna relativt små och förändrar inte
studiens resonemang och slutsatser. 
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Urval och definition

Urval av titlar/sajter för varje segment har skett i sam-
råd mellan IRM och Institutet för Mediestudier. Vi
har utgått från respektive aktör och inkluderat dess ti-
tel/sajt såvida den i huvudsak innehåller nyhets- och
samhällsbevakning. En komplett lista av aktörer som
ingår finns på efterföljande sida. 

Institutet för Mediestudier har utgått från Press-
stödsnämndens riktlinjer i sin beskrivning om inne-
hållet som aktuell allmän nyhetsförmedling eller all-
mänpolitisk opinionsbildning. För att kunna ansöka
om presstöd gäller att tidningen ska ha en utgivning
på ett nr/vecka, vara skrivet på svenska och distribue-
ras inom Sverige. IRM konstaterar alltså att det i den
aktuella definitionen är viktigt att titlarna/sajterna i
urvalet ska ha:

• En relativt hög utgivningstakt (minst 1 utgåva/
sändning per vecka)

• En svensk redaktion
• En hög andel eget innehåll, alternativt eget exklu-

sivt innehåll av svensk redaktion.

Undersökningen baseras på inrapporterade uppgifter,
för de titlar där IRM saknar uppgifter görs beräk-
ningar baserat på ett flertal parametrar, exempelvis in-
formation om företagets omsättning, reklamförsälj-
ning hos liknande aktörer samt räckviddsmått.

IRM har genomfört en uppdelning av TV-pro-
grammen med journalistik som innehåll baserat på
MMS AB:s (Mediemätning i Skandinavien) genreklas-
sificering. Beräkningen har därefter skett genom att
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urvalets registrerade sändningstid multipliceras med
dess genomsnittliga tittande, andel av bruttotittandet.

Lista över utvalda titlar / sajter

Adaktusson, Aftonbladet, Affärsvärlden, Akhbar
Skåne, Alekuriren, Alingsås Kuriren, Alingsås Tid-
ning, Angeläget med Adaktusson, Annonsmarknan,
Arbetarbladet, Arvika Nyheter, Avesta Tidning, Baro-
metern, Blekinge Läns Tidning, Bohusläningen, Boll-
näs-Nytt, Borås Tidning, Bålsta Upplands Bro-bladet,
Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Bättre liv, City HD,
City Kristianstad, City Malmö/Lund, Commersen,
Corren Bostad, Dagbladet Nya Samhället, Dagen,
Dagens ETC, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Dala-
Demokraten, Dalarnas Tidningar, Dalslänningen, Din
Lokaltidning Gästrikland, Din veckotidning 3:an, Ef-
terlyst, Ekonominyheterna, Emmaboda Tidning, En-
köpings-Posten, Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Extra
Östergötland, Fagersta-Posten, FalkenbergsPosten,
Falköpings Tidning, Filipstads Tidning, Folkbladet
Östgöten, Fokus, Fryksdals-Bygden, Från Riksdag
och departement, Gefle Dagblad, Gestrikemagasinet,
Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Gratistid-
ningen STT Svenljunga Tranemo Uliricehamn, GT,
Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandspos-
ten, Halmstad 7 dagar, Haparandabladet, Helsing-
borgs Dagblad, Hjo Tidning, Hudik-Nytt, Hudiks-
valls Tidning, Hälsinge-Kuriren, Härjedalen, Tid-
ningen, Härrydaposten, Informationspressen i Krono-
berg, Insider, Just nu Linköping, Jönköpings-Posten,
Kalla fakta, Kalmarposten, Karlskoga Tidning /Karl-
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skoga-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Knallebladet,
Kristianstadsbladet, Kvällsposten, Kävlinge nya Lo-
kaltidning, Lerums Tidning, Linköpingsposten/Stan
vid Stångån, Ljusdals-Nytt, Ljusdals-Posten, Ljusnan,
Lokala nyheter i TV4, Lokaltidningen Västbo Andan,
Lokaltidningen Avenyn, Lokaltidningen Bjuv/Åstorp/
Klippan/Perstorp/Örkelljunga, Lokaltidningen
Båstad/Laholm, Lokaltidningen Carlshamn, Lokaltid-
ningen Centrum Malmö, Lokaltidningen Halmstad,
Lokaltidningen Helsingborg, Lokaltidningen Hässle-
holm, Lokaltidningen Höganäs, Lokaltidningen i Al-
vesta, Lokaltidningen i Strömsund, Lokaltidningen i
Västerbotten, Lokaltidningen i Älmhult, Lokaltid-
ningen Karlskrona, Lokaltidningen Klippan/Örkel-
ljunga, Lokaltidningen Kristianstad, Lokaltidningen
Laholm, Lokaltidningen Landskrona, Lokaltidningen
Limhamn Bunkeflo, Lokaltidningen Lomma/Käv-
linge, Lokaltidningen Lund, Lokaltidningen Mellan-
skåne, Lokaltidningen Mjölby, Lokaltidningen Mot-
ala, Lokaltidningen Norra Uppland, Lokaltidningen
Ronneby, Lokaltidningen Simrishamn/Sjöbo/Tome-
lilla/Skurup/Ystad, Lokaltidningen Sjöbo, Lokaltid-
ningen Staffanstorp, Lokaltidningen Storsjön, Lokal-
tidningen Svedala, Lokaltidningen Söderåsen, Lokal-
tidningen Södra Malmö, Lokaltidningen Sölvesborg/
Olofström, Lokaltidningen Tomelilla, Lokaltidningen
Västbo Andan, Lokaltidningen Västra Malmö, Lokal-
tidningen Växjö, Lokaltidningen Ystad, Lokaltid-
ningen Ängelholm, Lokaltidningen Österlen, Lokal-
tidningen Östra Malmö, Lysekilsposten, Länstid-
ningen Södertälje, Länstidningen Östersund, Magazin
24, Malmömagasinet, Mariestads-Tidningen, Mark-
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bladet, Melleruds nyheter AB, Mera Finspång, Mera
Linköping, Mera Norrköping, Metro, Mitt i Stock-
holm, MittDalarna, MittGävle, Motala Tidning,
Nacka-Värmdö Posten, Nerikes Allehanda, Nordös-
tra Småland/ nordöstran/ mera västervik, Norra Hal-
land, Norra Skåne, Norra Västerbotten, Norrbottens-
Kuriren, Norrköpings Tidningar, Norrländska Social-
demokraten, Norrtelje Tidning, Nu Tidningar i Syd,
Nya Kristinehamns-Posten, Nya Läns-Tidn-Nya Lid-
köp Tidn, Nya ST-tidningen, Nya Wermlands-Tid-
ningen, Nyheterna, Nyheterna Extra, Nyheterna Spe-
cial i TV4, Nyhetskanalen, Nyhetstimmen, Nynäs-
hamns-Posten, Näringsliv Lund, Orust Tjörn-tid-
ningen, Partille Tidning, Piteå-Tidningen,
Provinstidningen Dalsland, Punkt SE, Sala Allehanda,
Sigtunabygden, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs
Läns Tidning, Skånska Dagbladet, Sméjournalen,
Smålandsposten, Smålands-Tidningen, Smålän-
ningen, Ljungbytidn, Stockholm City, Strömstads Tid-
ning, Sundsvalls Nyheter, Sundsvalls Tidning, Sunne-
nytt, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Syd-
östra Sveriges Dagblad, Säffle-Tidningen, Söder-
hamns-Nytt, Söderhamnsnytt/Bollnäsnytt, Söder-
malmsnytt, Södermanlands Nyheter, Södertäljepos-
ten, Tempus, Tidningen 7, Tidningen Liljeholmen/
Älvsjö, Tidningen Ångermanland, Tidningen Årsta/
Enskede, Torslanda Tidningen, Trelleborgs Alle-
handa, Trollhättan 7 dagar, TTELA, Uddevalla 7 da-
gar, Ulricehamns Tidning, Uppsalatidningen, Upsala
Nya Tidning, Varbergs Posten, Vi i Vasastan, Vim-
merby Tidning m Kinda-Posten, Veckans affärer, VLT,
Vårt Kungsholmen, Vänersborg just NU, Vänersbor-
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garen, Världen i Fokus Värmlands Folkblad, Vär-
namo Nyheter, Västerbottens Folkblad, Västerbot-
tens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, Västerås tidning,
Västgöta-Bladet, Västkustkuriren, Ystads Allehanda,
Ölandsbladet, Örebroarn, Örnsköldsviks Allehanda,
Österlenmagasinet, Östermalmsnytt, Östersunds-Pos-
ten, Östgöta Correspondenten, Östra Småland/Nyhe-
terna.
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Ulrika Andersson*

Skillnaderna ökar mellan 
svenskars medievanor

Utbudet av journalistik och underhållning och de tek-
niska förutsättningarna för att konsumera nyhetsme-
dier har revolutionerats de senaste decennierna. Men
människors vanor har ändrats mindre dramatiskt.
Konkurrensen mellan olika typer av medier om an-
vändarnas tid och pengar har ökat kraftigt men ännu
finns exempelvis tablåtittande på tv-nyheter och
tryckta dagstidningar kvar och kommer säkert att så
förbli ytterligare en tid framöver. Skillnaderna mellan
olika gruppers nyhetskonsumtion har dock ökat be-
tydligt under senare år.

Följande kapitel tar sin utgångspunkt i hur den
svenska befolkningens nyhetskonsumtion har föränd-
rats sedan mitten av 1980-talet och hur dagens ny-
hetskonsumtion ser ut i olika befolkningsgrupper.
Därtill knyter kapitlet också an till den pågående de-
batten om huruvida den förändrade mediemarknaden
har bidragit till att fler människor väljer bort nyheter
i sin medieanvändning, med andra ord om andelen

* Ulrika Andersson, fil dr, är medieforskare vid SOM-institutet, Göteborgs
universitet.
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nyhetsundvikare har ökat i Sverige under de senaste
decennierna. Den empiriska grunden för analysen är
hämtad från de nationella SOM-undersökningarna
som sedan mitten av 1980-talet har ställt frågor om
allmänhetens användning av nyhetsmedier.1 

Användning av svenska nyhetsmedier

För att börja i det som ändrats minst: Den mest stabila
nyhetsanvändningen, sett över tid, finns i konsumtio-
nen av de nationella nyhetssändningarna i svensk tv
och radio. Visserligen förekommer en viss nedgång i
den regelbundna användningen från 2007 och framåt,
men förändringen är inte lika påfallande som för en
del andra svenska nyhetsmedier (figur 1). 

Men på tv-området finns också en av de kraftigaste
förändringarna mellan åren 2013 och 2014; tittandet
på lokala och regionala nyhetsprogram på tv och ra-
dio, där andelen regelbundna användare har minskat
från 72 till 66 procent (figur 1). Den huvudsakliga
förklaringen till förändringen ligger i att TV4, Sveri-
ges största kommersiella tv-kanal, under våren 2014
bestämde sig för att avveckla sina tablålagda lokala
nyhetssändningar.2 Enligt kanalens VD handlade be-
slutet om en ambition att i ökad utsträckning koncen-
trera nyhetsbevakningen till de nationella sändning-
arna samtidigt som antydningar också gavs om att de
lokala nyhetssändningarna inte var tillräckligt attrak-

1) För en beskrivning av de nationella SOM-undersökningarna, deras ge-
nomförande, urval och svarsfrekvens, se Vernersdotter (2015).

2) Medievärlden (2014-04-19).
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tiva ur ett annonsörsperspektiv.3 I samband med ned-
läggningen restes farhågor om vilka konsekvenser det
kommer att få för den lokala nyhetsanvändningen i
vissa grupper.4 Det är exempelvis sedan tidigare känt
att TV4:s nyhetssändningar, både på lokal och på na-
tionell nivå, attraherade fler unga vuxna än exempel-
vis SVT:s regionala nyhetssändningar.5 

Figur 1. Regelbunden nyhetskonsumtion 1986–2014 (procent) 

Kommentar: Med regelbunden användning avses minst 3 dagar/vecka. Lokala/regio-
nala nyheter avser lokala nyheter i Sveriges Radio P4, SVT:s regionala nyhetssändningar 
samt TV4:s lokala nyhetssändningar. Observera att tittandet på TV4:s lokala nyhetssänd-
ningar enbart mättes år 1992–2013. Riksnyheter avser Ekonyheterna, Aktuellt, Rapport 
samt TV4-Nyheterna. I morgonpress är även dagliga gratistidningar inkluderade. Antalet 
svarspersoner var 1624 år 1986 samt 6858 år 2014. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986–2014.

Den svenska dagspressen har haft sjunkande upplagor
och minskad läsning av den tryckta tidningen sedan
1990-talet. Då var det framför allt kvällspressen som

3) Medievärlden (2014-04-19; 2014-06-13).
4) Andersson, Dimberg & Ingemarsson (2014); Ohlsson (2014). 
5) Andersson, Dimberg & Ingemarsson (2014); Sternvik & Wadbring

(2010). 
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stod för den stora upplageminskningen, men under
2000-talet har även morgontidningarna tappat.6 An-
vändningen av papperstidningar minskar successivt
medan nättidningar ökar markant (figur 1). För mor-
gonpressens del dominerar fortfarande läsningen av
papperstidningen, även om nätläsningen förvisso har
varit på kraftig framåtmarsch under de senaste åren.
För kvällspressens del har de båda kurvorna redan
hunnit korsa varandra, till nättidningarnas fördel. År
2014 var andelen regelbundna läsare av morgontid-
ningar på papper 58 procent, vilket kan jämföras med
87 procent år 1990 (figur 1). Närmare var tredje
svensk läste i sin tur en eller flera morgontidningar på
nätet minst tre dagar per vecka. Drygt en tredjedel av
den svenska befolkningen mellan 16–85 år tog regel-
bundet del av någon av kvällstidningarnas nätuppla-
gor, medan den regelbundna läsningen av kvällstid-
ningar på papper var nere i 10 procent. 

Men det handlar inte bara om en övergång från
analogt till digitalt. Några nyhetskonsumtenter för-
svann i övergången. Totalt sett tog 97 procent av den
svenska befolkningen i åldrarna 16–85 år del av åt-
minstone ett nyhetsmedium minst en dag per vecka år
2014, vilket kan jämföras med 99,5 procent vid 1980-
talets mitt. Det innebär att det idag finns något fler
människor som sällan eller aldrig konsumerar nyheter
via de traditionella nyhetskanalerna. Andelen icke-an-
vändare skiljer sig dock åt mellan olika grupper i sam-
hället, vilket kommer att beröras senare i kapitlet.

6) Weibull & Wadbring (2014).
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Stora skillnader i svenskarnas nyhetsanvändning

Medieanvändningen skiljer sig mellan olika grupper.
Forskningen har undersökt en rad olika förhållanden
för att se vilka som bidrar mest till att förstå och för-
klara nyhetsanvändningen.7 Vad gäller faktorer som
handlar om vem individen är, har särskilt ålder visat
sig vara viktigt, följt av faktorer som utbildningsnivå
och sysselsättning.8 

För förklaringsfaktorer som knyter an till intresse
och intentioner har graden av samhällsintresse visat
sig vara betydelsefull för hur motiverad en människa
är att ta del av nyhetsmedier. Ett stort intresse för po-
litik och samhällsfrågor leder vanligtvis till en mer ak-
tiv nyhetskonsumtion.9 Därtill tenderar människor
som uppvisar ett stort intresse för exempelvis lokal
dagspress att också ha en hög konsumtion av andra
nyhetsmedier. Det generella nyhetsintresset påverkar
såväl intensiteten i nyhetsanvändningen som hur
många nyhetsmedier individen väljer att rikta sitt in-
tresse mot.

I tabellen nedan görs en jämförelse mellan hur an-
vändningen av nyheter via radio, tv och tryckt dags-
press såg ut i olika grupper 1986 respektive 2014, lik-
som hur användningen av dagspress på nätet har för-
ändrats mellan åren 2007 och 2014 (tabell 1). 

Några saker har inte förändrats så mycket: unga
människor är fortfarande väsentligen mindre intresse-

7) Se Andersson (2014); McQuail (2010); Sullivan (2013); Wadbring
(2015). 

8) Webster, Phalen & Lichty (2006). 
9) Ruggerio (2000).
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rade av att ta del av nyheter jämfört med äldre män-
niskor, lågutbildade tar del av nyheter via radio, tv
och kvällspress i något högre utsträckning än högut-
bildade, människor som uppger sig vara politiskt in-
tresserade tar vanligen också del av nyheter i högre ut-
sträckning än människor som inte är politiskt intres-
serade. Därtill har individer som valt att prenumerera
på någon morgontidning fortfarande ett något större
nyhetsintresse jämfört med icke-prenumeranter. När
det gäller användningen av nyheter på nätet är det
främst unga och yngre medelålders, högutbildade,
studenter, förvärvsarbetande samt icke-prenumeran-
ter som i högst utsträckning väljer att regelbundet ta
del av dagspressens nyhetssajter (tabell 1). 

Den kanske största förändringen som har skett se-
dan mitten av 1980-talet är att skillnaden i nyhets-
konsumtionens omfattning har ökat avsevärt mellan
olika grupper. Nästan alla grupper har minskat tiden
till traditionella medier men ökat till nätnyheter. För-
ändringens omfattning ser dock olika ut beroende på
vilka grupper det gäller. 

Minskningen av andelen regelbundna nyhetskon-
sumenter har sett över tid varit betydligt större bland
unga vuxna och yngre medelålders jämfört med bland
pensionärer. År 1986 tog exempelvis närmare 70 pro-
cent av unga mellan 16–29 år regelbundet del av regi-
onala och lokala nyheter via tv och radio, en siffra
som kan jämföras med ungefär 25 procent år 2014.
Det innebär att närmare två tredjedelar av de regel-
bundna nyhetstittarna i denna åldersgrupp har för-
svunnit sedan mitten av 1980-talet. Bland individer
mellan 50–85 år ligger andelen fortfarande relativt
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stabilt på omkring 80 procent, vilket innebär att glap-
pet mellan yngre och äldre nyhetsanvändare i det här
fallet har ökat från omkring 15 procentenheter till un-
gefär 60 procentenheter. Motsvarande mönster kan
också skönjas när det gäller konsumtion av nationella
nyhetssändningar på tv och radio samt i använd-
ningen av tryckta morgon- respektive kvällstidningar. 

Åldersfaktorn påverkar även de förändringar som
kan ses i användningsmönstret hos grupper med olika
sysselsättning respektive utbildningsnivå. Gruppen av
studerande inkluderar exempelvis en stor andel unga
individer medan gruppen av pensionärer av naturliga
skäl omfattar äldre individer. På samma sätt finns det
en samvarians mellan utbildningsnivå och ålder, där
gruppen av lågutbildade består av en högre andel
äldre personer, medan gruppen av medel- respektive
högutbildade vanligen är något yngre. 
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Tabell 1. Regelbunden nyhetsanvändning i olika grupper 1986, 
2007 och 2014 (procent)

Kommentar: Med regelbunden användning avses minst 3 dagar/vecka. Minsta antal 
svarspersoner per grupp är 211 år 1986, 283 år 2007 samt 478 år 2014. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986, 2007 samt 2014. 

Gapet i den regelbundna nyhetsanvändningen har
även ökat mellan individer som har ett starkare res-
pektive svagare politiskt intresse, framför allt när det
gäller att ta del av nyheter via radio och tv. Likaså har
differensen mellan morgontidningsprenumeranter
och icke-prenumeranter ökat när det gäller konsum-
tion av nyheter via radio, tv och tryckt morgonpress
(tabell 1). Det är således tydligt att det finns systema-

Riksnyheter 
radio/tv

Lokala nyheter 
radio/tv

Morgonpress 
papper

Kvällspress 
papper

Morgonpress 
nät

Kvällspress 
nät

19
86

20
14

D
iff

.

19
86

20
14

D
iff

.

19
86

20
14

D
iff

.

19
86

20
14

D
iff

.

20
07

20
14

D
iff

.

20
07

20
14

D
iff

.

Samtliga 87 78 –9 78 66 –12 87 58 –29 39 10 –29 13 27 +14 33 38 +5

Kvinnor 87 77 –10 80 65 –15 87 59 –28 38 9 –27 10 24 +14 30 35 +5

Män 88 79 –9 76 68 –8 87 57 –30 50 10 –40 16 30 +14 36 41 +5

16–29 år 73 45 –28 68 26 –42 82 24 –58 47 4 –43 18 30 +12 44 48 +4

30–49 år 90 68 –22 81 49 –32 89 44 –45 46 5 –41 16 36 +20 42 51 +9

50–64 år 97 87 –10 84 80 –4 91 66 –25 43 11 –32 12 26 +14 27 38 +11

65–85 år 97 94 –3 84 89 +5 86 78 –8 36 15 –21 6 18 +12 12 21 +9

Låg utbild-
ning

92 86 –6 83 81 –2 86 67 –19 42 17 –25 6 13 +7 17 28 +11

Medel ut-
bildning

84 76 –8 75 64 –11 87 53 –34 49 10 –39 13 26 +13 35 43 +8

Hög utbild-
ning

88 79 –9 72 62 –10 92 61 –31 29 5 –24 21 37 +16 40 41 +1

Studerande 69 45 –24 55 27 –28 83 27 –56 40 3 –37 21 30 +9 38 41 +3

Förvärvs-
arbetande

89 76 –13 80 61 –19 89 55 –34 47 7 –40 15 32 +17 39 48 +9

Pensionär 97 94 –3 83 89 +6 86 77 –9 35 15 –20 5 17 +12 12 21 +9

Politiskt 
ointresserad

83 68 –15 76 58 –18 85 51 –34 44 8 –32 9 20 +11 32 38 +6

Politiskt 
intresserad

92 84 –8 80 71 –9 89 62 –27 44 10 –34 17 31 +14 34 39 +5

Ej prenume-
rant

84 68 –16 74 53 –21 70 19 –51 61 8 –53 16 31 +15 39 47 +8

Prenumerant 89 86 –3 79 77 –2 97 87 –10 40 11 –29 12 24 +12 30 32 +2
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tiska skillnader i nyhetsanvändningen som kan kopp-
las till både individuella och intressebaserade faktorer
samt att dessa skillnader har kommit att få ökad bety-
delse över tid. 

Nyhetsundvikare – en ökande grupp i samhället?

Hur har då förändringen av medielandskapet påver-
kat människors val att inte ta del av nyheter? De se-
naste åren har begreppet nyhetsundvikare väckt upp-
märksamhet. Amerikansk forskning har exempelvis
visat att det ständigt växande utbudet av kanaler och
ett alltmer nischat medieinnehåll har bidragit till
ökade klyftor i människors nyhetskonsumtion och
därmed också till ökade klyftor i människors kunskap
om det omgivande samhället. Ju fler möjligheterna är
att välja medieinnehåll efter personliga preferenser,
desto större är möjligheten att aktivt välja bort de me-
dier och det innehåll som inte upplevs som lika intres-
sant för individen – däribland självklart även nyhe-
ter.10 Studier pekar vidare mot att andelen europeiska
medborgare som aldrig tar del av nyheter om sam-
hälle och politik via radio, tv eller dagspress har ökat
under det senaste decenniet, även om andelen nyhets-
undvikare förvisso fortfarande är låg i de nordiska
länderna.11 

Det finns betydande svårigheter förknippade med
att mäta storleken på den grupp som sällan eller aldrig

10) Ksiazek, Malthouse, & Webster (2010); Prior (2007); Stroud (2011).
11) Blekesaune, Elvestad & Aalberg (2012); Shehata & Wadbring (2012);

Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata (2012).
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konsumerar nyheter. De uppgifter som används här
utgår från SOM-institutets mätningar. Även om det i
dessa undersökningar ställs frågor om människors
konsumtion av vissa helt nätbaserade nyhetskanaler
respektive nyheter via sociala medier, finns det en po-
tentiell risk att undersökningarna missar personer
som uteslutande konsumerar nyheter via alternativa
mediekanaler. Hur stor betydelse detta har för resul-
tatet är svårbedömt.

Det är tydligt att även andelen svenskar som upp-
ger att de sällan eller aldrig tar del av de mer traditio-
nella nyhetsmedierna har ökat över tid. Andelen som
sällan – vilket i det här fallet innebär mer sällan än en
dag per vecka – tar del av nationella nyhetssändningar
i radio och tv har i det närmaste tredubblats mellan
åren 1986–2014 (figur 2). Likaså har andelen som säl-
lan eller aldrig tar del av nyheter via morgonpress på
papper och nät eller lokala/regionala nyhetssänd-
ningar fördubblats under denna tid. Den minsta för-
ändringen hittas när det gäller nyhetskonsumtion via
kvällspress, där kvällstidningarnas nyhetssajter har
lyckats med att fånga upp en allt större del av den
svenska nyhetspubliken. Även om icke-användningen
av olika nyhetsmedier generellt har ökat över tid, och
då i synnerhet under 2000-talet, är det alltså tydligt
att andelen icke-användare är olika stor beroende på
vilken medieform som granskas.
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Figur 2. Andel sällananvändare av olika nyhetsmedier 1986 
och 2014 (procent)

Kommentar: Med sällananvändare avses de som uppger att de mer sällan än 1 dag 
per vecka alternativt aldrig tar del av de angivna nyhetsmedierna. Antalet svarspersoner 
var 1624 år 1986 samt 6858 år 2014. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986 respektive 2014.

Den sammantagna andelen nyhetsundvikare har ökat
– även om den totala andelen fortfarande är förhål-
landevis liten. Vid mitten av 1980-talet uppgav färre
än 1 procent av den vuxna befolkningen att de sällan
eller aldrig tog del av något av de nyhetsmedier som
fanns då, vilket kan jämföras med 3 procent vid mit-
ten av 2010-talet (figur 2). Det kan tyckas som en
sparsam ökning, men den är betydligt större i vissa
grupper. Andelen nyhetsundvikare bland unga vuxna
i åldrarna 19–29 år har tiodubblats sedan 1980-talets
mitt (figur 3). Också bland personer i yngre medelål-
der har det skett en viss förändring, medan andelen
nyhetsundvikare bland individer i femtioårsåldern
och uppåt ligger kvar på ungefär samma nivå som för
trettio år sedan. 
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Figur 3. Andel nyhetsundvikare i olika åldersgrupper 1986 och 
2014 (procent)

Kommentar: Med nyhetsundvikare avses de som uppger att de aldrig eller åtminstone 
mer sällan än 1 dag per vecka tar del av nyhetsmedier. Antalet svarspersoner var 1624 
år 1986 samt 6858 år 2014. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986 respektive 2014.

Men är det då verkligen så att var tionde ung vuxen i
Sverige aldrig, eller åtminstone väldigt sällan, väljer
att ta del av någon form av nyheter? Analysen ovan
grundar sig på den uppgivna användningen av de mer
traditionella medieformerna och dess olika plattfor-
mar, men det finns förstås även andra sätt att komma
i kontakt med nyheter, exempelvis via sociala medier
eller på utländska nyhetssajter. Kanske är det mot
dessa som de unga väljer att rikta sin uppmärksamhet? 

Resultaten visar dock att denna grupp inte heller är
särskilt aktiv när det gäller användning av sociala me-
dier i allmänhet och nyheter via sociala medier i syn-
nerhet. En ytterst begränsad andel tar någon gång
ibland del av nyheter via Flashback, medan ungefär en
fjärdedel i gruppen uppger att de aldrig tar del av nå-
gon form av nyheter via internet, vare sig det gäller
mer traditionella nyhetssajter eller nyheter via sociala
medier och liknande. Dock använder ungefär en tion-
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del av gruppen någon form av utländsk nyhetstjänst
minst en dag per vecka, vilket innebär att den totala
andelen nyhetsundvikare bland 16–29 åringar mins-
kar med ungefär en procentenhet. I övrigt gäller dock
att det förefaller finnas en inte obetydlig andel unga
vuxna som – medvetet eller omedvetet – står helt ut-
anför såväl svenska som utländska nyhetsmedier. 

Några slutord om den svenska nyhetspubliken

Vilka slutsatser kan vi då dra av de resultat som har
presenterats i det här kapitlet? Jo, dels att använd-
ningen av nätbaserade nyhetsmedier har ökat kraftigt
under 2000-talet medan de tryckta nyhetsmedierna
har tappat i betydelse. Men också att konsumtionen
av nyheter via tv och radio har präglats av en relativt
hög stabilitet trots de omfattande förändringar som
har skett på mediemarknaden under den aktuella tids-
perioden. Valet av nyhetskanaler och intensiteten i ny-
hetskonsumtionen varierar dock stort mellan olika
grupper, där särskilt åldersfaktorn har visat sig vara
av särskilt stor betydelse i sammanhanget: det är
framför allt bland unga mediekonsumenter som in-
tresset för nyheter och nyhetsmedia har förändrats i
riktning mot en minskad nyhetsanvändning. Resulta-
ten bekräftar flera av de trender som har noterats i ti-
digare studier, såväl nationellt som internationellt.
Därtill pekar analysen mot att även Sverige, som un-
der lång tid har präglats av en ytterst hög allmän ny-
hetskonsumtion, går i riktning mot en ökad andel in-
vånare som mer eller mindre aktivt väljer att rikta
blicken bort från nyhetsmedia.
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Men även om andelen nyhetsundvikare, mätt på
detta sätt, förvisso har ökat, så är det viktigt att po-
ängtera att detta är en förändring som har skett ytterst
långsamt. Fortfarande nås en synnerligen stor del av
den svenska befolkningen av någon form av nyhets-
rapportering. Frågan är dock vad den ökade andelen
nyhetsundvikare inom gruppen av unga vuxna kan
tänkas få för konsekvenser på längre sikt. Om allt fler
människor framöver väljer att stå utanför nyhetsme-
dierna innebär det rimligen en påtaglig risk att dessa
individers möjlighet att vara delaktiga i och förstå det
omgivande samhället minskar relativt de individer
som på mer eller mindre regelbunden basis tar del av
nyhetsmedier. En sådan förändring skulle i så fall po-
tentiellt få konsekvenser på såväl individnivå som på
samhällsnivå. Det är i sin tur ett ytterst viktigt skäl till
att fortsätta studera hur människors nyhetsanvänd-
ning påverkas av de övergripande förändringar som
sker på mediemarknaden liksom vilka motiv och be-
hov som ligger bakom människors val att ta del av –
alternativt inte ta del av – nyhetsmedier. 
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Michael Karlsson*

Mer sport till folket 
– på webben
Intryck av utvecklingen i några lokala och 
regionala svenska medier 2007–2014

En livaktig demokrati kräver informerade medbor-
gare1. Medborgare som inte kan vara mer informe-
rade än den information som finns tillgänglig. De eta-
blerade nyhetsmedierna är viktiga, om än inte en-
samma, producenter av information. Nyhetsmedier
arbetar, till skillnad från andra kommunikationspro-
ducenter, utifrån journalistiska principer och kan hål-
las ansvariga utifrån dessa. Ett samhälle genomsyrat
av nyheter om olyckor, kändisar och sport har, exem-
pelvis, en mindre informerad allmänhet än ett sam-
hälle genomsyrat av nyheter som politik, ekonomi och
sociala frågor2. Med andra ord spelar det roll vad och
hur medierna väljer att gestalta3. Mot bakgrund av

1) Bennett, 2003; Strömbäck, 2005; Zaller, 2003.
2) Aalberg & Curran, 2011.
3) Williams & Delli Carpini, 2011.

* Michael Karlsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap
vid Karlstads universitet. Han är styrelsemedlem i Institutet för mediestu-
dier och ingår i dess vetenskapliga råd. Karlssons forskning fokuserar i
stor utsträckning på digitaliseringen av journalistiken och dess konse-
kvenser.
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detta ska Institutet för Mediestudier under ett antal
år, med stöd av Familjen Erling Perssons stiftelse och
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, bedriva
en longitudinell studie där syftet är att undersöka om
och i så fall hur den svenska journalistiken förändras
över tid. 

Materialinsamlingen till denna studie pågår för
fullt och är ännu inte komplett. Dock så har tillräck-
ligt mycket material samlats in från ett antal medieor-
ganisationer (se slutet av denna text för en metodnot)
för att det ska vara möjligt att göra några övergri-
pande preliminära observationer. I tabellerna 1 och 2
nedan presenteras fördelningen av ämnen på analoga
plattformar och webben 2007 och 2014. Observera
att detta är det övergripande resultatet och att det kan
skilja sig mellan de olika medieorganisationer som in-
går i undersökningen. 

Till att börja med kan det konstateras att det totala
antalet nyheter som publiceras i analoga kanaler har
minskat medan antalet nyheter som publiceras på
webbens första sida har ökat. Därutöver är det intres-
sant att de analoga medierna, vad gäller fördelningen
av nyhetsämnen, inte har förändrats under tidsperio-
den då ingen av de små upp- och nedgångar som kan
observeras i Tabell 1 är statistiskt signifikanta4. 

4) Se även Wadbring 2012 för en liknande observation.
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Tabell 1 Nyhetsämnen i analoga medier 2007–2014

Tabell 1 visar fördelningen av nyhetsämnen 2007 och 2014 i analoga kanaler. Notera 
att ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd. Därmed är en rimlig slutsats att de 
undersökta medierna som helhet inte ändrat sin nyhetskomposition mellan dessa två 
mätpunkter.

Störst fokus lägger de analoga medierna på politik,
samhälle och brott som tillsammans utgör ungefär
hälften av medieinnehållet oavsett tidsperiod. Sam-
mantaget verkar det som om medierna på de analoga
plattformarna fortsätter på samma sätt som tidigare. 

Bilden är annorlunda för nyheter på webben vilket
illustreras i Tabell 2. Här sker statistiskt signifikanta

2007(n=390) 2014(n=306)

Politik 16 % 18 %

Ekonomi 5 % 6 %

Samhälle 17 % 17 %

Sport 6 % 7 %

Olyckor 4 % 4 %

Kultur 8 % 7 %

Underhållning 4 % 6 %

Väder 5 % 6 %

Vetenskap, teknik 0 % 0 %

Medier 1 % 1 %

Miljö 4 % 3 %

Brott 20 % 15 %

Livsstil 3 % 5 %

Krig och konflikt 3 % 1 %

Övrigt 5 % 5 %

Totalt 100 % 100 %
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förändringar i flera ämnesområden. Brott samt krig
och konflikt har bägge säkerställda nedgångar medan
det blir vanligare med sport, kultur, livsstil samt kate-
gorin övrigt. 

År 2007 var de vanligaste ämnena på webben
brott, samhälle och ekonomi medan sport toppar lis-
tan tillsammans med brott 2014. Politik har fallit från
tredje till delad femte plats. Webbnyheter har med an-
dra ord skiftat något i vilken utsträckning de tilltalar
publiken som medborgare respektive konsumenter
och det sistnämnda blir vanligare över tid.
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Tabell 2 Nyhetsämnen på webben 2007–2014

Tabell 2 visar fördelningen av nyhetsämnen 2007 och 2014 på webben. Notera att ned-
gången i brott, krig och konflikt är statistiskt säkerställd. Liksom uppgången i sport, kultur 
och livsstil samt övrigt (* p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001). 

Möjligen kan det tyckas att det är märkligt att snabba
nyheter som brott och olyckor inte får större genom-
slag på webben, och rent av minskar i det första fallet,
samt att relativt långsamma nyheter som framförallt
kultur och livsstil är de som ökar mest. Visserligen ska
man vara försiktig att uttala sig om orsaker utifrån en
innehållsanalys men här behöver man sannolikt ta
hänsyn till två faktorer. Den första är att förstasi-

2007(n=312) 2014(n=523)

Politik 12 % 10 %

Ekonomi 6 % 4 %

Samhälle 16 % 14 %

Sport** 11 % 17 %

Olyckor 12 % 10 %

Kultur*** 2 % 8 %

Underhållning 1 % 2 %

Väder 1 % 2 %

Vetenskap, teknik 2 % 1 %

Medier 1 % 1 %

Miljö 3 % 2 %

Brott** 28 % 17 %

Livsstil*** 1 % 6 %

Krig och konflikt* 2 % 0 %

Övrigt* 4 % 7 %

Totalt 100 % 100 %
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dorna på webben har ökat utrymmet för nyheter och
att detta måste fyllas med något. 2014 fångades 523
nyheter i studien medan samma förstasidor endast bi-
drog med 312 nyheter 2007, en uppgång med 68 pro-
cent. Fler nyheter måste produceras, dessutom med
färre journalister. 

Vilket leder fram till den andra faktorn – nyhetens
livslängd och den relativa kostnaden. Givet att alla
nyheter tar resurser i anspråk kan det vara relativt
dyrt att bevaka olyckor och brott även om dessa är
populära bland publiken. Olyckor och brott har kan-
ske inte heller en särskilt lång livslängd. Artiklar om
livsstil och kultur, däremot, är inte i samma utsträck-
ning bundna till tid och plats och kan därmed ligga
kvar längre på förstasidan samt vara intressanta för
en bredare läsekrets än den som bor nära den geogra-
fiska plats där olyckor inträffar. Sporthändelser är
kända i förväg och drar publik som är engagerad
bortom själva händelsen vilket innebär att man kan
ha aktiviteter på webben både före, under och efter
sporteventet. I dessa fall utnyttjas också webbens
långsamma publiceringsrytm5 tillsammans med de,
mer uppmärksammade, snabba nyheterna. Den lång-
sammare publiceringsrytmen innebär att nyheter kan
ligga kvar i dagar, veckor, månader och kanske till
och med år istället för att bli utbytta vid varje ny upp-
laga eller sändning. Med andra ord är det frågan om
flera olika och samtidiga publiceringsrytmer. Här
skulle framtida forskning kunna göra en insats genom

5) Hindersson, 2013.
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att identifiera och kartlägga vilka dessa publicerings-
rytmer är och vad som karaktäriserar dem. 

Nyhetens kostnad kan också vara låg i exempelvis
livsstilsnyheter där en extern aktör på olika sätt sub-
ventionerar nyheter samt att det, i just den här kate-
gorin, bör vara ganska lätt att matcha innehåll med
olika former av annonsering. Mot bakgrund av dessa
faktorer – ökat utrymme och kostnad/nytta – framstår
ökningen av vissa kategorier möjligen som mindre un-
derlig.

Slår man ihop de tre kategorier nyheter – politik,
ekonomi och samhälle – som människor kan mest sä-
gas vara i behov av i egenskap av medborgare skiljer
det sig mellan plattformarna. 2007 utgjordes 38 pro-
cent av de analoga nyheterna och 34 procent av webb-
nyheterna av dessa kategorier6. De analoga plattfor-
marna hade 2014 41 procent av sina nyheter i dessa
tre kategorier medan motsvarande på webben var
28 procent med en plattformsskillnad på 13 procent7.
Med andra ord är det ganska tydligt att förändringen
av journalistiken, här begränsat till nyhetsämnen,
sker framförallt på webben som rör sig bort från mo-
dermediets urval och journalistikens traditionella ny-
hetsurval och utvecklar en mer distinkt egen form.
Skillnaden mellan bevakningen av olika ämnen var
statistiskt signifikant8 2007 mellan plattformarna vad
gäller: politik, kultur, underhållning, väder (mer ana-
logt) och olyckor (mer digitalt). 2014 var skillnaderna

6) Skillnaden på 4 procent är statistiskt signifikant p≤0,05.
7) Statistiskt signifikant p≤0,001.
8) Minst p≤0,05.
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mellan plattformarna statistiskt signifikant9 i ämnena:
politik, underhållning, väder (mer analogt), sport,
olyckor (mer digitalt). Med andra ord fokuserar me-
dieorganisationerna, relativt sett, mer på sport och
olyckor på webben och mer på politik, underhållning
och väder analogt. Sett över tid är det framförallt
sporten som blivit viktigare på webben. 

Eller mer kortfattat uttryckt – resultaten så här
långt visar att de förändringar som sker inom nyhets-
journalistikens ämnesprioritering sker på webben
som rör sig mot en mer distinkt profil. En profil där
framförallt sport men även olyckor är vanligare,
medan samhällstillvänd journalistik minskar relativt
journalistik på analoga plattformar. 

Mot bakgrund av att insamlingen av materialet
ännu inte är slutförd och att exempelvis rikstäckande
medier än så länge saknas skall man vara försiktig
med vilka slutsatser som dras. Men resultatet pekar i
samma riktning som en annan undersökning10 av ut-
vecklingen av webbnyheter på Aftonbladet, Dagens
Nyheter och Helsingborgs Dagblad mellan 2002–
2012. Föreliggande resultat visar att personer som
vänder sig till webben får svårare att hitta information
som hjälper dem att orientera sig i egenskap av sam-
hällsmedborgare än de som använder analoga medier.
Detta är intressant inte minst utifrån att medborgar-
nas nyhetskonsumtion överlag flyttar till digitala
plattformar som därmed blir förhållandevis vikti-

9) Minst p≤0,01.
10) Karlsson, 2014.
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gare11. När utbudet av nyheter och annan information
ökar blir individens intresse och förmåga att orientera
sig centralt12. En central fortsatt frågeställning som
undersökningen aktualiserar är hur och varför olika
individer informerar sig om vad som händer i världen
via traditionella och alternativa medier på olika platt-
formar.

Metodnot

Material har, så här långt, samlats in från, i förekom-
mande fall, analoga och webbversioner av följande
medieorganisationer: Värmlands Folkblad, Värm-
landsnytt, SR Värmland, P4 Stockholm, ABC nytt,
Mittnytt, P4 Västernorrland och Mitt i. Listan kom-
mer att kompletteras med fler medier – lokala/regio-
nala och rikstäckande. Materialet består av sju slump-
mässigt utvalda dagar från 2007 respektive 2014. För
de analoga medierna har hela tidningar/sändningar
tagits i beaktande. För webben är det förstasidan som
ligger till grund för undersökningen. Var tredje nyhet
av samtligt redaktionellt material har kodats. Webb-
materialet har inhämtats från webarchive.org medan
olika databaser har legat till grund för det analoga
materialet. Utifrån de framslumpade datumen i We-
barchive har vi försökt få tag på motsvarande datum
för de analoga medierna eller datum som legat nära
dessa. Vi har konsekvent använt den sista versionen
av de arkiverade datumen i Webarchive i de fall det

11) De Waal & Schoenbach, 2010.
12) Prior, 2007.
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funnits fler arkiverade versioner. Tre erfarna kodare
har gått igenom materialet och interkodartestet på va-
riabeln som presenteras här utfördes på 153 artiklar
(motsvarande cirka 10 procent av det insamlande ma-
terialet) och gav ett Fleiss Kappa på 0,83 vilket är
starkt. 

Samtidigt måste man vara medveten om att inne-
hållsanalyser på webben har ett antal inbyggda pro-
blem då innehållet potentiellt förändras konstant och
att materialet kan vara svårt att få tag på13. I den här
kontexten är det möjligt att nyhetskompositionen
ändras beroende på vilken tid på dagen man mäter till
följd av så kallad dayparting där publikens preferen-
ser varierar över dagen och innehållet anpassas till
detta vilket måste tas i beaktande. Genom att i så hög
grad som möjligt säkerställa att man har samma mät-
punkt är det ändå möjligt att göra vissa jämförelser
över tid. 
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Aktuell utgivning från 
Institutet för mediestudier

Mediebilden av romer

Efter många år i medieskugga har romer de senaste
åren hamnat i fokus. Institutet för mediestudier har
låtit göra en studie som visar att journalistiken om ro-
mer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tid-
ningar – och dessutom tycks den ha förändrats till
innehållet.

Romer i Europa har traditionellt framställts för-
domsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men
studien visar att de undersökta medierna förvisso tar
upp brott och romer – men då inte påståenden om ro-
mers eventuella brottslighet, utan det handlar till helt
dominerande del om brott mot romer. 

I denna antologi kan du läsa en rad texter om hur
medier behandlar Europas kanske mest förtryckta
folkgrupp. I centrum finns en studie av rapportering
om romer i Aftonbladet och Dagens Nyheter 1995–
2014.

Ester Pollack, medieforskare Stockholms universitet
Anna Roosvall, medieforskare Stockholms universitet
Hans Caldaras, författare och artist 
Adam Szoppe, journalist Sveriges Radio
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Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen
mot antiziganism
Elitsa Ivanova, medieforskare Stockholms universitet
Intervju med Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens
nyheter
Redaktör: Lars Truedson, journalist och föreståndare
för Institutet för mediestudier

Där bor journalisterna

Tre av tio journalister bor i Stockholms stad. Nästan
hälften i Stockholms län. Ingen journalist bor enligt
studien i Gnosjö eller i tio andra kommuner.

Bara 56 journalister bor i någon av de 20 kommu-
ner som SKL definierar som glesbygdskommuner.
Och: i Stockholmsstadsdelen Rinkeby-Kista är ”jour-
nalisttätheten” bara obetydligt högre.

Journalisterna är snedfördelade över land och stad
ur många aspekter. Det visar denna unika genomgång
av var journalisterna bor. I skriften diskuteras också
betydelsen av denna snedfördelning över landet av en
rad skribenter och forskare.

Kerstin Ekberg, skribent Södertälje
Jens Finnäs, datajournalist, Hornstull
Leo Wallentin, datajournalist, Kärrtorp
Bertholof Brännström, frilansjournalist, Strömbäck
Rouzbeh Djalaie, journalist, Vårberg
Sakine Madon, ledarskribent, Solna/Skellefteå
Jonas Nordling, förbundsordförande, Skanstull
Mats Svegfors, konsult, Gärdet/Karmansbo
Jenny Wiik, medieforskare, Göteborg
Lars Truedson (red), Bagarmossen
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Det finns en webbplats om undersökningen där egna
sökningar kan göras: journalisterna.mediestudier.se 

Medieexplosion – men journalistiken pressas

Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvarts-
sekel. Här visas i en unik sammanställning hur nyhets-
medierna utvecklas från en marknad delad mellan pu-
blic service och dagspress till dagens mångfacetterade
bild. 

Från en mediemarknad där journalistiken domine-
rade till en situation med fler medieslag, större utbud,
mer konsumtion mätt i både tid och pengar. Men med
mindre resurser till journalistik.

Vad innebär denna fundamentala förändring för
branschen, för samhället – för demokratin?

Jonas Ohlsson, fil dr, är ekonom och medieforskare
vid Nordicom, Göteborgs universtitet.
Lars Truedson är journalist och föreståndare för Insti-
tutet för mediestudier.

Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik

Det tar inte många dagar förrän en ny minister kriti-
seras i medierna – och lika snabbt fördömer sympati-
sörerna kritiken som ett mediedrev. Begreppet disku-
teras flitigt, men vad är egentligen ett mediedrev? Vad
gör det med mediernas granskande uppgift när alla
rusar åt samma håll? Och vad driver dreven i fram-
tiden?
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Med denna essä summeras forskningen om drev-
journalistik och den reflekterar över mediedrevens
roll i dagens förändrade medielandskap.

Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid
Mittuniversitetet.
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Mediestudiers årsbok
– TILLSTÅNDET FÖR JOURNALISTIKEN 2014/2015

• I var fjärde kommun saknas i dag en nyhetsredaktion.
•  Var fjärde annonskrona har försvunnit från journalistiken sedan 2007. 
•  Det digitala medieutbudet, som allt mer tar över, har annat innehåll 

än det analoga – bland annat mer sport och mindre politik.
•  Trots den ekonomiska pressen har medierna bibehållit bevakningen 

av kommunpolitiken – antalet artiklar har ökat de senaste åren.

Demokratin och dagstidningen är mer eller mindre jämnåriga. Men 
när våra medievanor digitaliseras skakar nu den tidigare så trygga 
finansieringen av journalistiken. De digitala medierna har gjort oss alla 
till publicister – men kan det ersätta den organiserade journalistiken? 
Den tredje statsmaktens roll måste efter två sekel formas på nytt.

När allt förändras gäller det att veta precis vad som händer.
Därför kommer nu Mediestudiers årsbok 2014/2015 som första 

utgåvan i en årlig serie med syfte att ge en stabil kunskapsgrund om 
journalistiken och journalistikens förutsättningar.

Vi sammanfattar tillståndet för journalistiken 2015.

Kolla läget i din kommun: kommunerna.mediestudier.se
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Södertörns högskola.
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