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Om Institutet för  
Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som 
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhäl-
let om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: 
att på medborgarnas uppdrag granska makten och 
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen 
forskning eller sprida kunskap om andras forskning 
samt genom att vara mötesplats för diskussioner 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 

Om ett år är det val i Sverige. Inför detta är en stark, 
oberoende och välgrundad journalistik avgörande för 
att ge väljarna underlag för sina beslut.

Det handlar inte minst om den lokala journalisti-
ken. För tredje året i rad ger Mediestudier ut en årsbok 
med fokus främst på förutsättningarna för lokaljour-
nalistiken. Sedan förra årsboken har mediernas roll i 
valrörelserna varit ett hett debattämne i bland annat 
USA, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Det 
har handlat om misstro mot etablerade medier, tvivel-
aktiga fakta i sociala medier och påverkanskampanjer 
styrda från andra länder. Det finns ingen anledning att 
tro att den svenska valrörelsen blir ett undantag.

Bristande tilltro till medierna finns även i Sverige, 
när det gäller ämnen som invandring och kriminalitet. 
Det visade Mediestudiers mycket uppmärksammade 
bok ”Misstron mot medier” från i våras. Och invand-
ringsfrågan var redan i förra valet av stor betydelse 
visade Mediestudiers bok ”När makten står på spel”, 
om journalistik i valrörelser. Sannolikt blir det en stor 
fråga även i nästa års val. Båda dessa publikationer, 
tillsammans med Mediestudiers bok om köpt jour-
nalistik, kommer att fortsätta spela en roll i samtalet 
kring mediers trovärdighet och oberoende.

Den här boken kan ge mer underlag i det samta-
let och också sätta fingret på skillnaderna i medie-
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bevakning mellan storstad och landsort. Allt fler 
medieföretag, inte bara de lokala, har insett att lokal 
närvaro blir viktig under det kommande året.

Helena Stålnert
Ordförande i Institutet för Mediestudier
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Tillståndet för 
nyhetsjournalistiken  
– en översikt
Lars Truedson*

• Var fjärde kommun saknar regelbundet bemannad 
nyhetsredaktion.

• Antalet anställda på svenska nyhetsredaktioner har 
minskat med sju procent eller minst 370 personer på 
två år.

• Mer än fyra kommuner av tio upplever att dagspres-
sens kommunbevakning blivit sämre eller mycket 
sämre över tid.

• Raset för annonsintäkter fortsätter – nästan var 
tredje reklamkrona har försvunnit från journalisti-
ken sedan 2008.

• Drygt åtta av tio kommuner upplever att deras 
pressmeddelanden publiceras utan ändringar av 
dagspressen.

• Trots den ekonomiska pressen ökar antalet artiklar 
om kommunpolitik.

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie-
studier.
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Institutet för Mediestudier har för tredje gången ge-
nomfört en rad studier för att sätta fingret på de enor-
ma förändringar som just nu pågår av hur vi tar till 
oss nyheter. För i stort sett varje steg i den utveckling-
en har det blivit svårare att finansiera journalistiken. 
Och för varje år har konkurrensen om medborgarnas 
tid blivit hårdare och traditionella grindvakters makt 
minskat – om den utvecklingen sedan ska kallas mång-
fald eller kaos är en fråga om perspektiv. Men diskus-
sionen kräver faktaunderlag. Det strävar denna årsbok 
efter att ge.

2017 var året då mediepolitiken återvände från de 
döda. Inte nödvändigtvis i meningen att det började 
levereras politiska lösningar på hur förändringarna av 
vårt sätt att ta till oss information ska hanteras, men 
åtminstone i bemärkelsen att regering och riksdag 
ägnade frågorna visst intresse. Och denna årsbok är 
bland annat ett av Mediestudiers försök att ge under-
lag för den fortsatta politiska diskussionen. 

Till stor del berodde pånyttfödelsen av mediepo-
litiken på rena tidtabellsfrågor – EU-undantaget för 
presstödet går ut 2019 och det var dags för ny omgång 
i den eviga rundgången av utredningar och avtal kring 
public service – men självklart handlar det också om 
att verkligheten tryckt på länge nu. När allt det invan-
da skakar når det till slut fram till politiken. 

Efter Anette Novaks medieutredning med impo-
nerande bred lägesöversikt väntades under våren 
2018 en proposition som trattar ner det hela i ett nytt 
mediestödssystem som vi redan nu kan veta inte för-
mår kompensera för minskade annonsintäkter för 
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dagspressen. De två senaste åren har det årliga tappet 
i reklam intäkter till journalistik, trots högkonjunktu-
ren, närmat sig hela presstödets nivå, som framgår av 
IRMs studie i denna bok. Men kanske kan ett nytt sys-
tem bidra till att stärka de mest hotade delarna av den 
granskande statsmakten. 

Och de flesta skulle nog vara överens om att det är 
den lokala journalistiken utanför storstäderna som är 
denna mest hotade del. Det är den som förr var star-
kast, skyddad av de lokala tidningarnas nästanmono-
pol på annonsförsäljning som närmast överfinansie-
rade journalistiken, men som nu i en digital tidsålder 
tappar annonsintäkter och måste lära sig leva främst 
på vad läsarna vill betala. Och det kommer bli mycket 
enklare för de rikstäckande tidningarna än för de loka-
la att lyckas locka digitala prenumeranter – riksmedier 
har de största reporternamnen och får de bästa nyhets-
tipsen och har råd utveckla teknik som säljer annonser 
och prenumerationer över hela landet. Men är ändå för 
små för att göra den lokala bevakning och granskning 
som nätverket av starka lokaltidningar gjort och gör. 
Det är denna hotade ställning som gör att Mediestudi-
ers årsbok har särskilt fokus på lokal journalistik, med 
bland annat en enkät till landets alla kommuner. 

Public services framtid är också i stöpsleven, när 
en parlamentarisk utredning nu efter att ha levererat 
ett förslag om finansiering över skattsedeln går vidare 
med frågor om organisation och uppdrag – inte minst 
hur långsiktigt garanterad självständigheten från poli-
tiken ska vara och hur mycket populärt innehåll public 
service ska sända. Public service med SVT och Sveriges 
Radio är både landets enda verkligt nationella medie-
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koncern – SR säger sig ha journalister på över 50 orter 
– men är ändå tunt spridda över landet jämfört med 
den lokala dagspressen. 

Redaktionella resurser

När Mediestudier i samarbete med professor Gunnar 
Nygren vid Södertörns högskola nu för andra gången 
genomför en studie av de redaktionella resurserna på 
svenska nyhetsredaktioner syns alla dessa utmaningar 
tydligt. Totalt har antalet medarbetare på de 150 re-
daktioner som svarat (svarsfrekvens 74 procent, rim-
ligt jämnt fördelad över medielandskapet) minskat 
med sju procent eller 370 anställda sedan 2015. Men 
minskningarna är förstås inte jämnt spridda, konsta-
terar Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord i sitt 
kapitel i denna bok: 

De stora regionala dagstidningarna har tappat nästan var 
femte journalist på två år, minus 18 procent. Storstadstid-
ningar har lyckats behålla sina redaktioner bättre, bara 
en minskning med några få procent. Inom public service 
stärker både SVT och SR sina redaktioner med fler jour-
nalister och större resurser.

Trots detta är det fortfarande dagspressen som har de 
största resurserna för nyhetsproduktion – tre av fyra jour-
nalister som arbetar med nyheter finns på kommersiella 
medieföretag, de allra flesta på redaktioner med sin eko-
nomiska tyngdpunkt i papperstidningen.

Det här visar hur public service tyngd på mediemark-
naden ökar – inte främst för att public service anställer 
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många fler journalister utan för att övriga medier drar 
ner. Om man i enkätresultatet specialstuderar beman-
ningen utanför de tre storstäderna, eftersom det är där 
problemen kan antas bli störst, har den samlade dags-
pressens redaktioner i ”landsorten” 1 700 anställda, 
Sveriges Radio 300 och SVT 200. I storstäderna är det 
jämnare fördelat: knappt 1 400 dagspressanställda och 
800 för SR och SVT. 

Om vi ställer detta mot resurserna så kan vi funde-
ra ytterligare lite. Hela dagspressen hade intäkter på 
17 miljarder kronor 2016 och public service inklusive 
 Utbildningsradion på 8,5 miljarder. Om vi tillåter oss 
en förvisso orättvis – eftersom SR och SVT har bredare 
uppdrag än bara journalistik – men ändå inte ointres-
sant jämförelse, så kan man se att för hälften så mycket 
pengar får vi bara en knapp tredjedel så många jour-
nalister i landsorten ur public service. Om vi räknar 
fram det kanske vårdslösa måttet ”landsbygdsjourna-
list per intäktsmiljard” hamnar vi på 100 för dagspres-
sen och 60 för public service. Det här är ingen sanning 
om kostnadseffektivitet hos public service eller om hur 
public service pengar ska användas, men ett av många 
sätt att fundera kring frågan om hur de politiskt beslu-
tade pengarna till medier kan göra mest nytta. 

Ett intressant faktum som understryker förra års-
bokens genomgång av hyperlokala medier är att de 
rena nyhetssajterna (som alltså inte ger ut någon pap-
perstidning) ökar sina resurser med 70 procent, mot-
svarande 35 tjänster. Störst ökning står här LindMark 
Media AB för, som äger sajter med prefixet 24, exem-
pelvis 24kalmar. Däremot har gratistidningarnas ök-
ning (som var tydlig i undersökningen för två år sedan) 
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brutits. Totalt har de nu minskat antalet anställda med 
nio procent – nästan helt orsakat av Mitt i-tidningarna 
i och kring Stockholm. 

Vita fläckar och kommunala pressmeddelanden

Var fjärde svensk kommun saknar regelbundet beman-
nad nyhetsredaktion på plats i kommunen. Det visar 
Carina Tenor i sin enkät till landets kommuners kom-
munikationschefer eller motsvarande, med svarsfrek-
vens på 98 procent (283 av 290 kommuner). 

De senaste åren har Mediestudier gjort flera försök 
att på ett enhetligt sätt mäta vilka kommuner som i 
någon mening är vita fläckar på mediekartan. 2015 ut-
gick vi från en enkät till redaktioner och sökningar på 
nätet för att hitta landets alla redaktioner. Då fram-
stod också en fjärdedel som vita fläckar, men metoden 
med sökningar hade brister. 2016 tillfrågades istället 
kommunerna om vilka medier som bevakade dem. Då 
framstod 35 kommuner som vita fläckar, som varken 
bevakades av traditionella eller nya medier. Men de-
finitionen av bevakning var vagare än i årets mätning, 
där just befintligheten av en lokal bemannad redaktion 
är utgångspunkten och källan är enhetlig, kommuner-
na. Dessutom har Carina Tenor stämt av resultaten 
mot medienyheter och vid behov stämt av med medie-
företagen. Å andra sidan är det förstås en hård defini-
tion av vit fläck att utesluta bevakning från redaktion i 
närliggande kommun. Alla metoder har sina svagheter 
– men denna har fördelen av tydlighet. Fler kommuner 
har sett nya titlar startas än redaktioner eller titlar läg-
gas ner under det gångna året. 
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Kommunerna är tydliga i sin jämförelse med tidiga-
re mediebevakning: 45 procent av kommunerna anser 
att medierna försämrats – 100 kommuner anser att 
medierna blivit sämre, 30 att de blivit mycket sämre. 
Det är framför allt de lokala och regionala prenumere-
rade tidningarna som anses ha försämrat sin kommu-
nala bevakning. Det gäller i särskilt stor utsträckning 
kommuner som saknar redaktion och kommuner som 
svarat att redaktioner nyligen lagts ner eller slagits 
ihop. Landsbygdskommunerna, som redan tidigare 
sett mycket av den här utvecklingen, är minst nöjda 
med de lokala mediernas kommunjournalistik. 

Dagspressföretagen har ändå fortfarande den vikti-
gaste rollen när det gäller kommunjournalistik, anser 
kommunerna. Undantaget är storstadsområdena, där 
gratistidningar anses lika viktiga som dagspressen. 
Inom public service verkar P4 allmänt ses som en vikti-
gare kommunbevakare än SVT. 

Åtta av tio kommuner uppger att de har erfarenhet 
av att deras kommunala pressmeddelanden public-
eras i princip rakt av. Ett annat intressant resultat är 
att kommunerna tycker att de lokala medierna är bra 
på att informera, men dåliga på att förklara hur saker 
hänger ihop. Medierna bedöms till och med vara bätt-
re på att granska, normalt den mest krävande journa-
listiken, än på att förklara. 

Spelar det då någon roll om det finns lokala journa-
lister på plats eller inte? För tre av fyra av journalisti-
kens grunduppdrag syns en skillnad: En större andel 
kommuner där det finns redaktioner svarar väl/mycket 
väl på frågan om lokala medier informerar, förklarar 
och erbjuder en arena för debatt. Ett kanske överras-
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kande resultat är  däremot att samma skillnad inte kan 
avläsas när det gäller uppdraget att granska. Däremot 
anses medier alltså allmänt ha försämrats mer på orter 
utan redaktion. 

Medieforskarna Erika Hellekant Rowe och Michael 
Karlsson har också undersökt hur mediebevakningen 
skiljer sig både kvantitativt och kvalitativt mellan or-
ter med lokal redaktion och utan. De visar i sitt kapitel 
i denna skrift att det blir färre unikt producerade nyhe-
ter om lokala händelser och fler nyheter som antingen 
är syndikerade eller produceras med hjälp av färdig 
information från andra institutionella aktörer i kom-
muner som saknar redaktion. 

Digitala prenumerationer ger hopp  
för skakig bransch

En tydlig trend som syns i enkäten om redaktionella 
resurser liksom på många andra håll är hur morgon-
tidningarna de senaste åren ställt om inriktningen för 
den digitala verksamheten från klick till lojalitet, det 
vill säga från att ha hög trafik att sälja annonser på till 
att ha lojala återkommande läsare som tecknar digita-
la prenumerationer. Det finns – visar en sammanställ-
ning av Medievärlden Premium i slutet av 2017 – bara 
ett tidningsföretag som inte beslutat att införa något 
slags betalvägg för sin webb. Det företaget är Expres-
sen. De två kvällstidningsföretagen har istället ställt 
om från papperstidens beroende av läsarintäkter till 
annonsfinansiering på nätet och kan möjligen i kraft 
av sin storlek överleva konkurrensen med Google och 
Facebook på den svenska annonsmarknaden. 
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Morgontidningarna har valt en annan väg sedan 
annonsintäkterna rasat de senaste åren. Nu är det 
alltså digitala prenumerationer som är framtiden och 
under 2017 har det varit en framgångssaga för många 
tidningar, åtminstone vad gäller tillväxten. Dagens 
 Nyheter hade i slutet av oktober, enligt egna uppgifter, 
118 000 digitala plus-prenumeranter, till ett listpris på 
99 kr per månad, en tillväxt med 70 procent på tolv 
månader. Svenska Dagbladet sa vid samma tid att man 
hade 55 000 digitala prenumeranter, även det efter 
kraftig tillväxt. SvD tar listpriset 185 kr per månad för 
sin digitala plus-prenumeration, så man ligger kanske 
inte lika långt efter DN vad gäller intäkter som i antal 
prenumerationer. Bland de stora regionala koncerner-
na har flera rapporterat god tillväxt från låga nivåer 
under 2017. Men ingen vet om dessa intäkter i framti-
den kommer att kunna kompensera för intäktstappet 
när dagspressens pappersupplagor sjunker. 

Under 2016 räckte det inte. Nästan alla de stora tid-
ningskoncernerna visade sjunkande intäkter och mitt 
i brinnande högkonjunktur hade svensk dagspress ett 
av sina sämsta år vad gäller lönsamhet någonsin. Den 
svenska dagspressen har, konstaterar Jonas Ohlsson i 
sitt kapitel om mediernas ekonomi, på tio år förlorat 
omkring en femtedel av sina intäkter. Huvuddelen av 
nedgången kan tillskrivas minskade reklamintäkter 
för den prenumererade morgonpressen. Ohlsson går i 
sitt kapitel också igenom hur användardata blivit det 
nya guldet på annonsmarknaden och hur detta föränd-
rat mediebranschen – både genom att Facebook och 
Google fått enormt inflytande och genom att medie-
företagen börjat samla och analysera data på nya sätt. 
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Han konstaterar att denna ”dataficering” berövat de 
lokala reklammedierna deras främsta konkurrens-
fördel – kunskapen om de lokala konsumenterna. 
Ett tecken på de två globala jättarnas kraft på svensk 
marknad är att utomnordiska teknikföretag – läs 
Google och Facebook – stod för hela tillväxten i digital 
reklam i Sverige 2015–2016. 

Sociala medier stärker  
nyhetskonsumtionen bland unga

Det fanns en tid när mätningarna över mediekonsum-
tion med en snyggt paradoxal formulering kallades ”de 
raka kurvornas projekt”. Allt var sig likt från år till år. 
Men så kom 1990-talet och inget var sig likt – historien 
har berättats många gånger, även i tidigare upplagor 
av Mediestudiers årsbok. Först liberaliserades politi-
ken under tryck från satelliter och ideologiska skiften 
och vi fick kommersiell radio och TV. Sedan kom Inter-
net. Det ena efter det andra nya mediet tillkom under 
vårt mediedygn – men de hade alla det gemensamt att 
de innehöll mindre journalistik än de som fanns förut. 

Ändå visar statistiken att vi i Sverige tar del av 
mycket nyhetsjournalistik jämfört med de flesta län-
der. I Ulrika Anderssons kapitel om medieanvändning 
 undersöker hon utifrån SOM-undersökningens enkät-
data hur de digitala utgåvorna påverkar konsumtio-
nen av olika medieslag. Och det enda nyhetsmedium 
som ökat sin regelbundna läsning är kvällstidningar-
na – men samtidigt har den flyttat till nätet. Fem av 
sex regelbundna läsare av kvällstidning på papper har 
försvunnit sedan 1980-talet. Istället har det tillkommit 
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stora mängder digitala läsare. 46 procent av befolk-
ningen läser kvällstidning regelbundet – men bara sju 
procent gör det enbart på papper. 

För morgontidningarna är det tvärtom. Inte bara 
har läsningen sjunkit totalt, utan läsningen på pap-
per dominerar fortfarande. Tillskottet av läsare som 
enbart tar del av tidningen på webben är 15 procent 
och totalt läser 65 procent av befolkningen morgon-
tidningen regelbundet i någon form. En slående siffra 
när det gäller dagstidningar är att enligt Nordicoms 
enkäter sjönk andelen bland landets 25- till 44-åringar 
som bor i ett hushåll med en dagstidningsprenumera-
tion mellan 2006 och 2016 från 60 till 27 procent. 

Men Ulrika Andersson gör en iakttagelse som går 
på tvärs mot många forskares farhågor om ”nyhets-
undvikare” bland framförallt yngre mediekonsumen-
ter. Snarare tycks, skriver hon, ”det stora utbudet av 
nyheter och ökningen av antalet plattformar som 
människor använder för att ta del av nyheter – oavsett 
om nyhetskonsumtionen är planerad eller om den sker 
mer slumpmässigt – ha bidragit till att stärka nyhets-
samhället under de senaste åren”. Inte minst har ungas 
nyhetskonsumtion via sociala medier en viktig roll här. 

Kommunbevakningen ökar  
– åtminstone kvantitativt

Även i år har medieanalysföretaget Retriever genom-
fört en omfattande sökning på artiklar som omnämner 
kommunernas namn, ordet kommunstyrelse eller regi-
onstyrelse och ordet kommunalråd eller borgarråd. I 
år har sökningen gjorts på ett justerat, bredare urval 
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medier på webben och med något förbättrad söksträng 
på hela materialet sedan 2013. Syftet är att lyckas följa 
om kvantiteten av artiklar om kommunpolitik föränd-
ras på något avgörande sätt. Artiklar med de nämnda 
orden antas då ge ett rimligt närmevärde för detta. 

Sedan 2013 har Retrievers databas innehållit till-
räckligt många av landets medier för att en sådan jäm-
förelse ska mäta journalistiken, inte Retrievers växan-
de databas. De avvikelser som ändå finns har hanterats 
genom att utesluta medier som funnits tidigare men 
tillkommit till Retrievers databas efter 2013 från jäm-
förelserna. Etermedier är borttagna eftersom deras 
huvudkanaler inte finns i databasen och även webbpu-
bliceringarna tagits med på ett delvis bristfälligt vis. 

Och åter visar det sig att antalet artiklar om kom-
munpolitik inte minskar trots nedskärningar på re-
daktionerna. Det är ett resultat som kvarstår oavsett 
om vi mäter bara tryckta tidningar eller bara webb-
medier liksom om vi gör ett snävare urval med endast 
medier som enligt vår kommunundersökning bevakar 
minst en kommun i landet. Första halvåret 2017 är i 
alla dessa tidsserier1 det halvår som haft flest antal 
träffar i vår sökning. 

En del av förklaringen till att kvantiteten kunnat 
hållas uppe trots minskade resurser är säkert föränd-
ringar i arbetsorganisationen. Nygren och Nord visar 
på hur allt mer innehåll köps från underleverantörer 
(som TT Nyhetsbyrån), att produktionen (särskilt 
sidproduktion) centraliseras i koncerner och alla med-

1 Undantaget tidsserien webbmedier med lokal närvaro där första halvåret 
2016 har något högre antal träffar.
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arbetare förväntas göra allt. Bara var tredje redaktion 
har i dag särskilda fotografer anställda. Andra möjliga 
förklaringar som förts fram handlar om rationalise-
ringar i de enskilda journalisternas arbete genom bätt-
re utnyttjande av digitala verktyg, bättre stöd från t ex 
kommunernas informationsavdelningar med under lag 
och prioritering av just lokalpolitiskt material på re-
daktionerna. Vilka förklaringar som väger tyngst åter-
står att undersöka. 

Men mest diskuteras falska nyheter

Men, avslutningsvis: den mest engagerande politiska 
mediefrågan i dag handlar inte om ekonomi eller ens 
journalistik. Det som verkligen präglat diskussionen 
om medier i bred mening inför valåret 2018 är ett klus-
ter av frågor som alltför ofta fångats under den illa 
definierade beteckningen falska nyheter som kommit 
att beteckna allt från propaganda i sociala medier över 
lögner från politiker i traditionella medier till medvet-
na bluffnyheter från arbetslösa unga män i Makedo-
nien. För att inte tala om hur begreppet använts som 
vapen mot medier av USAs president Donald Trump. 

Kanske sammanfattar ingen faktauppgift medie-
diskussionen hösten 2017 så bra som denna: det kos-
tade bara 46 000 dollar att nå motsvarande hälften 
av de röstberättigade amerikanerna inför president-
valet 2016. Det var vad en rysk grupp, kallad Internet 
 Research Agency, la ut på att göra kaos när USA valde 
mellan Trump och Clinton. 

Om budskapen inte bara spreds brett, utan också 
lyckades påverka valutgången kommer vi nog aldrig 
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att få veta, men att de format debatten om mediernas 
roll i samhället står utom allt tvivel. När det svenska 
valet 2018 närmar sig är det nog många journalister 
som erinrar sig vad Trump själv sagt till Fox News: 
”Jag tvivlar om jag ska vara ärlig på att jag skulle nått 
hit om det inte vore för sociala medier”.

Framförallt visar den – i sammanhanget – låga sum-
man hur otroligt nedpressat priset för att nå medborg-
arna blivit i det nya landskapet med sociala medier 
som effektivaste annonskanalen. 

Men de ryska ingripandena i USAs valrörelse har 
också till slut fått diskussionen om informationsför-
sörjningen i det nya digitala samhället att hamna i fo-
kus. Under lång tid har den helt dominerande kanalen 
till medborgarna varit traditionella medier med pro-
fessionella redaktörer. Det är sannolikt den viktigaste 
kanalen i dag också, men i ett sammelsurium av kon-
kurrerande intryck av helt olika slag, från propaganda 
i falska fjädrar över strunt och vardagligheter till väl 
berättad och utvald kvalitetsjournalistik. 

Detta sammelsurium begrep IT-entreprenörer, 
anarkistiska skämtare på sajter som 4chan, karis-
matiska youtubers och inte minst professionella 
 inflytande-hackers i öst och väst mycket snabbare än 
forskare, journalister och politiker. 

Men under det senaste året har något hänt. Diskus-
sionen i samhället har skiftat fokus. I många samman-
hang har framtidstro och optimism om demokratise-
rade möjligheter till friare debatt förbytts i negativism 
och förlamning under trycket av troll och hat. Det finns 
uppenbara problem med hur logiken i sociala medier 
gynnar starka känslor som framförallt ilska. Utma-
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ningarna för den som vill föra ett lugnt samtal är stora. 
Men samtidigt är detta bara en förstärkning av rådan-
de medielogik. 

Det är uppenbart att redaktionella beslut inte längre 
betyder lika mycket. Ansvaret att sålla i informations-
floden har flyttat till medborgaren. Men fortfarande 
betyder traditionella medier mycket. Det visade på ett 
tydligt sätt en Novus-undersökning av hur svenskarna 
fått reda på namnen på två medieprofiler som ankla-
gats för sexuella övergrepp i #metoo-kampanjen sen-
hösten 2017. Trots att namnen hade funnits i sociala 
medier längre än i traditionella var det långt fler som 
först fick se dem i traditionella medier. 

Det går att diskutera dessa publiceringar ur många 
aspekter – men det står utom tvivel att professionell 
journalistik har en roll i samhället även i framtiden.

Den här skriften är avsedd att ge underlag för de dis-
kussioner som nu äntligen satt igång om framtidens 
mediepolitik. 

På kommunerna.mediestudier.se går det att se medie-
situationen kommun för kommun. 
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Kommunbevakningen 
har ökat – trots fortsatt 
ekonomisk press
Lars Truedson*

Trots en kärv ekonomisk situation lyckas mediehusen 
upprätthålla en hög och till och med svagt ökande nivå 
på bevakningen av kommunpolitiken. Det är även i år 
bilden när Mediestudier tillsammans med medieana-
lysföretaget Retriever gör en omfattande kvantitativ 
studie av hur många artiklar som skrivs om kommun-
politik. Vi har nu tillgång till data från nio halvår, från 
första halvåret 2013 till och med första halvåret 2017, 
och även om mönstret inte är entydigt så tyder mycket 
på att vi ser en svag ökning över tid.

Tidningarna har numera färre journalister anställ-
da, men med hjälp av rationaliseringar och priorite-
ringar tycks mediehusen ha hittat metoder som gör att 
färre medarbetare kan producera lika mycket eller rent 
av mer journalistiskt material i detta ett av lokalmedi-
ernas kärnområden.

Vi har gjort antagandet att en sökning efter kom-

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie-
studier. Han är också VD för Tredje Statsmakten Media AB.
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munnamnet samt vissa väl utvalda termer som uppre-
pas över tid ska ge en bild av hur de svenska mediernas 
kommunbevakning utvecklas. Självklart finns många 
artiklar som inte innehåller dessa ord men behandlar 
kommunpolitik, och även omvänt vissa felträffar som 
handlar om annat, men vi tänker oss att andelen artik-
lar som träffas av vår sökning och är relevanta ska vara 
rimligt konstant över tid. 

Vi har därför valt att göra en sökning där kommu-
nens namn förekommer i kombination med ord som 
säkerställer att rapporteringen handlar om kommun-
politik. Det rör sig om de kommunpolitiska termerna 
”kommunstyrelse” eller där det är tillämpligt ”region-
styrelse” samt ”kommunalråd” med varianten ”bor-
garråd” samt några böjningsformer av dessa ord. Vi 
antar att detta är ett rimligt mått på hur många artik-
lar som skrivs om kommunpolitik. 

Denna sökning har gjorts i ett källurval skapat för 
att återspegla de svenska nyhetsmedierna så bra som 
möjligt. Etermedier har (med undantag för TV4, som 
dock har ett i sammanhanget försumbart antal träf-
far) uteslutits från urvalet eftersom deras huvudpubli-
ceringar inte registreras i databasen, utan bara webb-
versioner som varierar i ambition över tid och mellan 
redaktioner. Dessutom har de titlar som tidigare hörde 
till Promediakoncernen uteslutits eftersom de kom in i 
databasen under perioden och snedvred resultaten. Ett 
fåtal titlar har dessutom uteslutits på grund av ofull-
ständig data.

Ett separat urval har också gjorts där endast tit-
lar som i Carina Tenors kommunenkät angivits ha 
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 bemannad närvaro i minst en kommun i landet tagits 
med.

I varje urval särredovisas träffarna i tre olika kate-
gorier: 

• Printmedier, printpubliceringar
• Printmedier, webbpubliceringar
• Webbmedier

De två första kategorierna är helt enkelt dagspress-
företag, i ena fallet pappersupplagorna, i andra fallet 
webbupplagorna. Den tredje är rena online-medier. 
Antalet medier i respektive urval och kategori framgår 
av Tabell 1. 

Tabell 1. Antal titlar i respektive urval och kategori

Hela urvalet Endast titlar med lokal närvaro

Printmedier, print: 444 Printmedier, print: 236

Printmedier, webb: 176 Printmedier, webb: 96

Webbmedier: 594 Webbmedier: 80

Totalt: 1 038 Totalt:  316

Källa: Retriever/J++ 
I tabellen framgår antalet titlar i respektive källurval. 

I detta kapitel redovisar vi analyser på hela  dataurvalet 
på nationell nivå. Då Retrievers databas i grunden är 
skapad för andra syften än denna typ av numerisk 
analys och vissa osäkerheter därför kan uppstå, avstår 
vi denna gång från att bryta ner materialet i snävare 
 kategorier.

Vi har tidigare år undersökt om det gör någon 
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skillnad att analysera antalet träffar som en procen-
tuell andel av Retrievers hela databas det aktuella 
året, men inte sett att det ger någon ytterligare intres-
sant variation. 

Tabell 2. Alla titlar i urvalet

Halvår Printmedier, print Printmedier, webb Webbmedier

2013_1 15 426 6 102 3 821

2013_2 13 211 5 925 3 228

2014_1 15 519 6 587 4 889

2014_2 14 269 6 334 4 539

2015_1 15 153 6 302 5 665

2015_2 14 197 7 035 5 284

2016_1 15 801 8 389 6 357

2016_2 14 836 8 321 5 308

2017_1 16 331 8 733 7 131

Källa: Retriever
I tabellen framgår antalet träffar i hela källurvalet, uppdelat per kategori, för  sökningen på 
kommunnamn och orden kommunstyrelse/regionstyrelse och kommunalråd/ borgarråd. 

Vid en snabb anblick noterar man i Figur 1 och Tabell 
2 en viss uppåtgående trend, men också vad som vid 
närmare studium verkar vara en tydlig säsongvaria-
tion. Första halvåret respektive år har betydligt fler ar-
tiklar än andra halvåret. Sannolikt kan detta förklaras 
av hur det politiska arbetet lagts upp i kommunerna 
över året – helt enkelt hur ”sommartorkan” fördelas 
mellan halvåren. 
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Figur 1. Alla titlar i urvalet

Källa: Retriever 
I figuren framgår antalet träffar i hela källurvalet, uppdelat per kategori, för sökningen på 
kommunnamn och orden kommunstyrelse/regionstyrelse och kommunalråd/borgarråd. 

I materialet har vi för närvarande fem första-halvår 
och fyra andra-halvår. Om vi koncentrerar analysen 
till första halvåren respektive år får vi i Tabell 3 en tyd-
ligare bild av stegvis ökat antal nyheter. Här framgår 
också de procentuella förändringarna respektive år 
med utgångspunkt från första halvåret 2013.

I tabell 4 görs samma sökning som tidigare men i det 
smalare urval där endast titlar med redaktion i minst 
en av landets kommuner tagits med. Detta urval har 
fördelen att det närmare återspeglar de medier som 
kommunerna upplever bevakar kommunpolitiken. På 
många sätt är det därför det mest intressanta urvalet 
– men det ger inte någon särskilt annorlunda bild jäm-
fört med det bredare urval vi tidigare studerat. 
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Tabell 3. Antal träffar första halvåren i hela urvalet,  
med förändring

Halvår
Print 
print Förändring

Print 
webb Förändring Webb only Förändring

2013_1 15 426 0% 6 102 0% 3 821 0%

2014_1 15 519 1% 6 587 8% 4 889 28%

2015_1 15 153 −2% 6 302 3% 5 665 48%

2016_1 15 801 2% 8 389 37% 6 357 66%

2017_1 16 331 6% 8 733 43% 7 131 87%

Källa: Retriever 
I tabellen framgår antalet träffar första halvåret respektive år i hela källurvalet, uppdelat 
per kategori, för sökningen på kommunnamn och orden kommunstyrelse/regionstyrelse 
och kommunalråd/borgarråd. Dessutom anges förändringen respektive år jämfört med 
första halvåret 2013.

Tabell 4. Endast titlar med lokal närvaro

Halvår Printmedier, print Printmedier, webb Webbmedier

2013_1 11 422 4 750 895

2013_2 9 849 4 572 924

2014_1 11 462 4 824 1 221

2014_2 10 692 4 723 1 148

2015_1 11 420 4 655 1 278

2015_2 10 825 5 246 1 215

2016_1 11 932 6 197 1 471

2016_2 11 278 6 486 1 279

2017_1 12 248 6 574 1 427

Källa: Retriever
I tabellen framgår antalet träffar i urvalet av endast titlar med lokal närvaro för sökningen 
på kommunnamn och orden kommunstyrelse/regionstyrelse och kommunalråd/borgarråd.

I tabell 5 gör vi samma manöver med detta smalare 
urval som tidigare med det breda: vi studerar endast 
första halvår respektive år för att utesluta säsongsvari-
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ationen och få en klarare bild. I Figur 2 gör vi samma 
sak som diagram.

Tabell 5. Antal träffar första halvåren i urvalet med endast 
titlar med lokal närvaro, med förändring.

Halvår Printmedier, print Printmedier, webb Webbmedier

2013_1 11 422 0% 4 750 0% 895 0%

2014_1 11 462 0% 4 824 2% 1 221 36%

2015_1 11 420 0% 4 655 −2% 1 278 43%

2016_1 11 932 4% 6 197 30% 1 471 64%

2017_1 12 248 7% 6 574 38% 1 427 59%

Källa: Retriever
I tabellen framgår antalet träffar första halvåret respektive år i hela källurvalet, uppdelat 
per kategori, för sökningen på kommunnamn och orden kommunstyrelse/regionstyrelse 
och kommunalråd/borgarråd. Dessutom anges förändringen respektive år jämfört med 
första halvåret 2013.

Figur 2. Antal träffar första halvåren i urvalet med endast titlar 
med lokal närvaro.

Källa: Retriever 
I figuren visas antalet träffar första halvåret respektive år i hela källurvalet, uppdelat per 
kategori, för sökningen på kommunnamn och orden kommunstyrelse/regionstyrelse och 
kommunalråd/borgarråd.
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Vi har i år liksom förra året valt att avstå från att analy-
sera kommunerna utifrån antalet artiklar per invåna-
re, då dessa siffror främst återspeglade kommunstorle-
ken. Ju mindre kommun desto fler träffar per invånare. 
Sannolikt återspeglar detta det faktum att varje kom-
mun oavsett invånarantal har endast en kommunsty-
relse som har ungefär lika många möten varje år. Det 
större antalet ärenden i en större kommun eller det 
större antalet journalister i vissa städer tycks inte ha 
förändrat detta.

I en situation när vi vet att resurserna till journalis-
tik krympt under lång tid är det viktigt att veta om det 
också påverkar journalistiken. Blir den mindre inten-
siv? Mindre djuplodande? De resultat som redovisats i 
detta kapitel ger på sätt och vis en lugnande bild: anta-
let artiklar ökar något.

Men självklart är det inte hela bilden. Det kan 
tänkas att kvantitet har fått ersätta kvalitet. Att mer 
granskande artiklar har ersatts av rewritade pressmed-
delanden. Det kan också tänkas att skicklig metodut-
veckling på medieföretagen har rationaliserat arbetet 
så att lika mycket hinns med utan fallande kvalitet 
trots minskade resurser. Eller att kommunernas kom-
munikationsavdelningar har börjat bidra mer aktivt 
med underlag eller till och med hela artiklar till de lo-
kala tidningarna. I Carina Tenors kapitel i denna bok 
noteras att åtta av tio kommuner då och då eller oftare 
sett sina pressmeddelanden publiceras närmast orda-
grant i medier. 

Vad som förklarar utvecklingen bäst ger inte denna 
studie något svar på – för det behövs fallstudier och 
kvalitativa analyser.
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Färre nyhetsproducenter 
– men fler nyheter i 
nätverkens flöden
Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord*

Allt färre journalister producerar innehållet i det dagli-
ga nyhetsflödet. De senaste två åren har redaktionerna 
krympt med sju procent, totalt ca 370 färre journalister 
producerar nyheter 2017 jämfört med två år tidigare 
på de 150 redaktioner som svarat på årets studie av de 
redaktionella villkoren för svensk nyhetsjournalistik. 

Men utvecklingen är ojämn. De stora regionala 
dagstidningarna har tappat nästan var femte journa-
list på två år, minus 18 procent. Storstadstidningar har 
lyckats behålla sina redaktioner bättre, bara en minsk-
ning med några få procent. Inom public service stärker 
både SVT och SR sina redaktioner med fler journalis-
ter och större resurser.

Trots detta är det fortfarande dagspressen som har 
de största resurserna för nyhetsproduktion – tre av fyra 
journalister som arbetar med nyheter finns på kom-

* Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola.  
Karolina Olga Nord är forskningsassistent i medie- och kommunika-
tionsvetenskap vid Södertörns högskola.
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mersiella medieföretag, de allra flesta på redaktioner 
med sin ekonomiska tyngdpunkt i papperstidningen.

Även om det blir färre redaktionella medarbetare, 
så är det fler journalister inblandade i produktionen av 
varje enskilt nyhetsflöde. Redaktionerna förvandlas till 
noder i nätverk där innehåll flyttas mellan utgåvorna – 
inom koncernerna och från utomstående producenter 
som nyhetsbyråer och produktionsbolag. Genom den-
na nätverksproduktion kan medierna delvis kompen-
sera de minskade resurserna. Gemensamma ”fabriker” 
för sidproduktion, webbdeskar och innehåll som ”re-
cyclas” i många tidningar är några  exempel.

En förändrad struktur i nyhetsproduktionen

De redaktionella landskapen i filmer som Citizen Kane 
och Alla presidentens män har präglat bilden av hur 
nyheter kommer till: stora redaktioner med en nästan 
industriell produktion, en långtgående arbetsdelning 
och många specialister. 2000-talets redaktioner är an-
norlunda, de är mer av noder där strömmar av inne-
håll från olika håll samordnas och publiceras på olika 
plattformar. Redaktionerna krymper, samtidigt som 
mängden innehåll som hanteras i alla olika kanaler 
ökar (Örnebring 2015). 

Det är samma trender som präglar nyhetsproduk-
tion som annan industriell produktion; en nätverksba-
serad produktion med underleverantörer och flexibel 
arbetskraft (Castells 2000, Magnusson 2006). Medie-
produktion har de senaste 15–20 åren förvandlats från 
självständiga och väl avgränsade mediehus till en fly-
tande produktion där såväl innehållsproducenter som 



Färre nyhetsproducenter – men fler nyheter i nätverkens flöden | 3534 | Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord

själva innehållet hela tiden befinner sig i rörelse inom 
olika former av nätverk (Deuze 2007):

• Medarbetarna ska vara multikompetenta och han-
tera hela produktionsprocessen, såväl text som foto, 
rörlig bild och ljud. Gamla yrkesgrupper försvinner 
som t ex fotografer och redigerare (Nygren 2014). 
Dessutom ska medarbetarna vara flexibla, och fler 
har olika typer av tillfälliga anställningar (Nygren 
2012).

• Allt mer innehåll köps in från underleverantörer,  
t ex TT Nyhetsbyrån som de senaste tio åren nästan 
fördubblat sin omsättning (TTs årsredovisningar).

• Innehållsproduktionen samordnas i de stora medie-
koncernerna som är ett resultat av ägarkoncentratio-
nen i medierna (Ohlsson 2016). Med gemensamma 
redaktionella system kan innehåll användas i många 
utgåvor, funktioner som sidproduktion, webb-
deskar och IT-utveckling kan bli  gemensamma. 

Detta innebär att det blir allt svårare att mäta de re-
daktionella resurserna genom att räkna antalet 
medarbetare i varje tidningshus och varje radio- och 
tv-redaktion. Resurserna blir istället mer en fråga om 
vilket innehåll redaktionen har tillgång till genom sina 
nätverk. Redaktionen blir en nod som samordnar och 
publicerar men som också levererar innehåll till nät-
verken, innehåll som kan användas på många andra 
redaktioner.

Det betyder dock inte att frågan om resurser och 
kompetens blivit omöjlig att undersöka. De kan istället 
analyseras inom de olika sfärerna av  medieproduktion, 
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olika koncerner och olika sektorer av medieland-
skapet. Dessutom finns det fortfarande nyhetsmedier 
som är relativt fristående, både inom koncerner och 
enskilt ägda medieföretag. Mediekoncerner har olika 
grad av samordning och centralisering, och många av 
de nya och små lokala eller nischade nyhetsmedierna 
står utanför de stora nätverken. Till exempel många av 
de nya hyperlokala medier som växer utanför de stora 
mediekoncernerna (Leckner och Nygren 2016).

Svenska nyhetsredaktioner

Enkäten ”Svenska nyhetsredaktioner” gjordes första 
gången 2015, och resultaten presenterades i årsboken 
från Institutet för Mediestudier 2014/15 (Nygren och 
Appelgren 2015). Denna enkät har följts upp under 
2017 med en ny och utvidgad studie av de redaktionella 
villkoren för nyhetsproduktionen. Syftet med studien 
som gjorts för årets upplaga av Mediestudiers årsbok 
är att undersöka villkoren för den dagliga nyhetspro-
duktionen i de svenska medierna. Grundfrågorna är:

• Hur förändras de redaktionella resurserna inom ny-
hetsproduktionen?

• Hur organiseras nyhetsarbetet inom medieföretag 
och mediekoncerner? Arbete i nätverk och i nya for-
mer?

• Hur utvecklas kompetensen på redaktionerna, t ex 
med bevakning av olika områden och fortbildning?

Under augusti-september 2017 gjordes en enkät till 
samtliga svenska nyhetsredaktioner med till stor del 
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samma frågor som 2015. Enkäten gick ut till 203 redak-
tioner, och svar inkom från 150 redaktionschefer (svars-
frekvens 74 procent). I enkäten har nyhetsredaktion 
definierats som en självständig enhet som producerar 
innehåll för en eller flera unika titlar. Sveriges Radios 
lokalradiostationer har definierats som egna redaktio-
ner, även om de också samarbetar med de nationella re-
daktionerna som t ex Ekot. Inom Mittmedia tillhör alla 
journalister i koncernen formellt samma redaktion, 
men inom koncernen finns ändå separata redaktioner 
som omfattar ett antal titlar (t ex produceras de fyra 
tidningarna i Hälsingland av en gemensam redaktion). 

Jämförelser mellan 2017 och 2015 görs i första hand 
utifrån svaren i årets enkät. Detta på grund av att 
svarsfrekvensen 2015 var betydligt lägre än i år, och en 
jämförelse där de redaktioner som finns med i båda en-
käterna gäller bara 95 redaktioner. I flera fall har också 
redaktioner slagits ihop efter 2015, något som försvå-
rar direkta jämförelsen med svaren 2015. Detaljer om 
metoder i enkäten samt urval och svarsfrekvenserna 
finns som bilaga. 

Under 2017 har det även gjorts intervjuer med chefer 
inom de tolv största mediekoncernerna för att täcka 
in hur resurser och innehållsproduktion hanteras på 
koncernnivå. Dessutom har årsredovisningar och 
public service-redovisningar för 2016 använts för att 
beskriva den övergripande utvecklingen. Dessa studier 
på koncernnivå kompenserar det bortfall som finns i 
enkätstudien. Samtidigt ger enkäten till de enskilda re-
daktionerna en detaljkunskap som inte alltid finns på 
koncernnivå.

I detta kapitel redovisas först resultaten från 2017 
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års enkät, och jämförelser görs med siffror från 2015. 
Därefter lyfts blicken till koncernerna och de övergri-
pande trender som syns under 2017. 

Redaktionella resurser är inte bara en intern fråga 
inom medieföretagen och de redaktionella villkoren är 
inte bara en facklig fråga för journalister. Det hand-
lar om vilka möjligheter medierna har att klara av det 
uppdrag som samhället förväntar sig, att fylla sin del 
av det sociala kontrakt som ger medierna en särställ-
ning med grundlagsskydd och stöd från samhället 
(Strömbäck 2015). Om lokalredaktioner läggs ner eller 
om reportrar med specialkompetens inte längre ryms 
i den redaktionella budgeten, då får det konsekven-
ser för innehållet och för de nyheter som produceras 
dagligen. Om mångfalden i mediernas utbud minskar, 
så blir den offentliga debatten mer ensidig. Därför 
är villkoren i den dagliga nyhetsproduktionen också 
en demokratifråga. Att skapa kunskap om hur dessa 
villkor förändras, och därmed också ett underlag för 
diskussionen om mediernas roll demokratin är målet 
med denna rapport.

Redaktionernas resurser

Årets enkät visar att antalet journalister fortsätter 
att minska på redaktionerna. På de redaktioner som 
svarat på enkäten finns det 4 974 redaktionella medar-
betare, en minskning med 373 på två år enligt redak-
tionerna själva. Sju procent färre än 2015. Siffrorna 
varierar mellan medietyper, störst är minskningen på 
de regionala och lokala dagstidningarna, medan ny-
hetssajterna och Sveriges radio visar en viss ökning.
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• Antalet journalister på de betalda tidningarna har i 
sin helhet minskat med 12 procent. Den kraftigaste 
minskningen hittar vi hos tidningarna med utgiv-
ning 5–6 dagar i veckan som tappat var femte jour-
nalist. Bland koncernerna står redaktionerna inom 
NTM-koncernen (Norrköpings Tidningar Media) 
för den största totala neddragningen både sett till 
antal och procent, med en totalt minskning på 27 
procent. Storstadstidningarna har klarat att behål-
la sina redaktioner bättre, en minskning med bara 
några få procent.

• Nyhetssajterna ökar med 70 procent, en siffra som 
i reella tal motsvarar 35 nya heltidstjänster de sista 
två åren. LindMark Media AB (24 Kalmar m fl) tar 
ledningen med en ökning från 5 till 28 medarbetare. 
De kan nu räknas till den största redaktionen bland 
de som svarade inom kategorin. 

• TV4, som inte deltog i föregående års undersök-
ning, har minskat det totala antalet redaktionella 
medarbetare med 18 procent jämfört med 2015. På 
nyheterna och sporten är neddragningen mindre 
enligt enkätsvaren, bara 5 procent. Det tidigare Ny-
hetsbolaget har lagts ner, och hela TV4 ligger nu un-
der Bonnier Broadcasting. 

• Public service visar stärkta redaktioner. SVT redovi-
sar nästan oförändrat antal journalister, men sam-
tidigt visar en sammanställning från SVT centralt 
en ökning med tio procent på journalistiska tjänster 
inom företaget. Sveriges radio redovisar 9 procent 
fler journalister i nyhetsproduktionen, delvis en 
följd av att Radio Sweden integrerats med Ekot.

• Den tydligaste vändningen syns hos gratistidning-
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arna, nyhetsbyråerna och fådagarstidningarna (1–2 
dagar/v), som i förra årsrapporten sammanlagt 
ökade sina redaktioner med 17 procent. Idag har 
gruppen sjunkit med 9 procent, en minskning som 
nästan helt faller på Mitt i-tidningarna i Stockholm.

Tabell 1. Antal redaktionella medarbetare 2017 samt  
förändringar de senaste 2 åren och 2015–2013

Antal  
redak-
tioner

Antal  
journalister 

2017

Antal  
journalister 

2015***

Förändring 
mellan 

2015–2017

Ökning/ 
minskning 
2017–2015

Ökning/ 
minskning 

2015–
2013****

Dagliga 
tidningar* 16 1 597 1 696 −99 −6% −15%

Tidn 5–6 
d/v* 29 1 015 1 270 −255 −20% −12%

Tidn 3–4 
d/v* 10 240 286 −46 −16% 7%

Tidn 1–2 
d/v* 40 211 218 −7 −4% 16%

Nyhets-
sajter** 5 90 55 +35 64% -

Nyhets-
byråer 2 180 205 −25 −12% 13%

Gratis-
tidningar** 11 199 218 −19 −9% 31%

SVT 15 653 660 −7 −1% 3%

SR 18 657 600 +57 9% 5%

TV4 2 132 139 −7 −5% −23%

Totalt 149 4 974 5 347 −373 −7% −5%

* Som tidningar definieras de mediehus som har sin historiska bas i papperstid-
ning, och de har kategoriserats utifrån frekvens på papperstidningen. De produ-
cerar också innehåll på nyhetssajter och appar, webb-tv och webb-radio/poddar.  
** Bland nyhetssajter och gratistidningar har de 5 respektive 4 största utgivarna kontak-
tats. Inom dessa bolag svarade 11 respektive 5 redaktioner. 
*** Enligt svaren i 2017 års enkät.
**** Enligt svaren i 2015 års enkät 
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Av de redaktioner som deltog i årets enkät var det 93 
som också var med i enkäten 2015. En analys av dessa 
redaktioner visar en minskning av antalet journalister 
med total 11 procent. Störst är minskningen på dags-
tidningarna som tappat runt en femtedel av sina re-
daktioner på fyra år. Men även fådagartidningar har 
minskat redaktionerna. Andra typer av medier som 
byggt ut sina redaktioner på fyra år är gratistidningar 
och onlinemedier, men också Sveriges radio som fått 
fler journalister på nyhetsredaktionerna. Men dessa 
ökningar kan inte kompensera alla de journalister som 
försvunnit från dagstidningarna. 

Tabell 2. Förändring i antal redaktionella medarbetare  
2017–2013*

Antal  
redaktioner Antal 2017 Antal 2013 ö/m antal

Ö/m 
procent 

7dagars 11 1 061 1 262 −201 −16

5–6dagars 19 659 843 −184 −2

3–4dagars 7 73 68 5 7

1–2dagars 25 148 212 −65 −30

Nyhetsbyrå/
online 4 76 24 52 217

Gratis-
tidning 3 75 35 40 113

SVT 16 623 712 −89 −13

SR 8 375 320 55 17

Totalt 93 3 089 3 476 −387 −11

*Sammanställningen innefattar siffror från redaktionerna som besvarade både 2017 
och 2015 års enkät.
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Stockholmsdominansen större

Till en viss del är det naturligt att det finns många ny-
hetsjournalister i Stockholm. Riksdag och regering, 
myndigheter och företag, organisationer och påtryck-
are är samlade i huvudstaden och dessa genererar ett 
ständigt flöde av nyheter som berör hela landet. Men 
det finns också en kritik mot en Stockholmsfixering 
i nyhetsflödet, och en del av förklaringen till detta är 
kanske att nästan varannan nyhetsjournalist arbetar i 
Stockholm. 47 procent av journalisterna på de redak-
tioner som svarat på enkäten finns på redaktioner i 
Stockholm. Det innebär att nästan hälften av alla ny-
hetsjournalister arbetar i en region med 20 procent av 
landets invånare.

Stockholms dominans i fördelningen av nyhetsjour-
nalister ökar också sedan 2015. Inte genom att journa-
listerna blir fler i Stockholm, utan genom de kraftiga 
nedskärningarna i de regionala mediehusen. Antalet 
journalister är så gott som oförändrat i Stockholm 
(och en liten förstärkning i Göteborg och Malmö), 
medan större delen av de journalistjobb som försvin-
ner tas från de regionala medierna. Eftersom SR och 
SVT har en ganska oförändrad bemanning, innebär 
detta att minskningen nästan helt faller på de regionala 
tidningarna. De mer lokala medierna klarar sig bättre, 
där återfinns många av de fådagarstidningar som kun-
nat behålla sina journalister i större  utsträckning. 

Denna utveckling har pågått de senaste 10–15 åren 
(se även tabell 2). I det långa loppet påverkar den hela 
det medieekologiska systemet. När det blir färre jour-
nalister utanför storstäderna, så blir det också färre ny-
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heter som produceras och kan vandra uppåt i det eko-
logiska systemet till de stora medierna med spridning 
i hela landet. Studier i andra nordiska länder visar att 
det är dagstidningar som producerar de allra flesta ori-
ginalnyheterna, och när deras redaktioner krymper så 
utarmas hela nyhetssystemet (Brink-Lund et al 2009).

Tabell 3. Geografisk fördelning av nyhetsjournalister  
2015 och 2017

Antal som 
svarat

Antal  
journalister  

2017

Antal  
journalister  

2015

Ökning/ 
minskning 

Antal

Ökning/ 
minskning  
Procent

Stockholm 32 2 324 2 360 −35 −1%

Göteborg 7 190 176 14 8%

Malmö 3 172 187 −15 −8%

Lokal - 
landsort 40 707 754 −46 −6%

Regional - 
landsort 68 1 580 1 871 −290 −16%

Totalt 149 4 974 5 347 −372 −7%

Vilka är journalister?

Könsfördelningen är ganska jämn i nyhetsjournalis-
tiken. Även åldersfördelningen är jämn med en viss 
tyngdpunkt i åldrarna 35–50 år (39 procent av nyhets-
journalisterna). Men det skiljer sig en hel del mellan 
olika typer av nyhetsredaktioner:

På Sveriges radio, TV4, gratistidningar och nyhets-
sajter finns det en större andel kvinnor, och även en 
större andel som är under 35 år. En större andel män 
och en större andel över 50 år finns på dagstidningar-
na, i första hand de regionala och lokala tidningarna. 
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Det skiljer även en hel del mellan olika anställnings-
former. Totalt sett så har en av tio journalister någon 
form av tillfällig anställning (vikariat och projektan-
ställning), drygt 500 journalister. Men tre typer av 
medier utmärker sig med större andelar av tillfälligt 
anställda – Sveriges radio, nyhetssajter och till viss del 
även fådagartidningar. På SR har en av fyra journalis-
ter en tillfällig anställning.

Tabell 3. Kön och ålderssammansättning på  
nyhetsredaktioner 2017 (%)

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Andel  
–35år

Andel 
35–50

Andel 
över 
50

Andel 
vikarier 
2017 (%)

Antal  
redaktioner 
som svarat

Dagliga 
tidningar 45 55 27 44 29 6 14

Tidn 5–6 
dagar/v 45 53 19 42 39 6 28

Tidn 3–4 
dagar/v 45 55 20 47 32 8 10

Tidn 1–2 
dagar/v 41 57 16 36 48 15 37

Nyhets-
sajter 63 37 63 33 4 23 5

Nyhets-
byråer* 37 63 - - - 3 2

Gratis-
tidningar 55 45 56 33 11 11 11

SVT 48 52 27 45 28 11 15

SR 53 47 29 43 28 26 18

TV4 52 48 35 45 20 8 1

Totalt 48 51 31 39 30 10 141

* Nyhetsbyråerna kunde inte uppge ålderssammansättningen. 
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Lokal närvaro

Det är fortfarande de regionala och lokala tidningarna 
som står för den största delen av den lokala journa-
listiska närvaron (förutom alla de hyperlokala medier 
som inte ingår i studien). 146 av de 196 lokalredak-
tioner som anges i enkäten hör till de prenumererade 
tidningarna. Det är betydligt fler än i enkäten 2015, 
men det kan bero på att det är fler som svarat på årets 
enkät än 2015. Andra siffror visar att andelen journa-
lister som är stationerade utanför huvudredaktionen 
är oförändrad. En annan faktor som gör jämförelser 
osäkra är att det blir allt svårare att definiera vad som 
är en lokalredaktion eller inte. Centraliseringen av de 
redaktionella strukturerna gör att det som tidigare var 
en huvudredaktion numera kan fungera som en lokal-
redaktion i en större region. Till exempel produceras 
11 tidningar inom Hallpressen av samma redaktion, 
och redaktionschefen anger samtliga 18 redaktioner 
som lokala.

Sammantaget tyder ändå siffrorna på en stabili-
sering när det gäller mediernas lokala närvaro. De 
omfattande stängningar av lokala redaktioner som 
skedde 2004–2014 vållade debatt (Nygren och Althén 
2014). Från flera koncerner betonas nu att den lokala 
närvaron är viktig, att lokala reportrar kan behållas 
tack vare att andra funktioner centraliseras.

När det gäller nationella medier är det fortfarande 
bara public service som har en närvaro i hela landet 
med lokalradiokanaler, särskilda reportrar för Ekot i 
hela landet och SVTs regionala redaktioner. Den enda 
redaktion som bygger upp något liknande på riksnivå 
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är Dagens Nyheter som under 2017 rekryterar 25 med-
arbetare på frilansbasis i städer runt om i Sverige.

Tabell 4. Lokalredaktioner och journalister utanför  
huvudredaktionen*

Antal 
svar

Antal  
lokala  

redaktioner

Antal  
lokala  

journalister 

Andel jour-
nalister utan-
för huvudred. 

2017 (%)

Andel jour-
nalister utan-
för huvudred. 

2015 (%)

Tidn 7 d/v 9 27 101 6 6

Tidn 5–6 d/v 20 61 138 14 14

Tidn 3–4 d/v 4 25 84 35 6

Tidn 1–2 d/v 14 33 49 23 18

Nyhetssajter 1 9 34 38 -

Nyhetsbyråer 2 5 13 7 -

Gratistidningar 6 9 14 7 13

SVT* 9 15 24 4 5

SR* 10 17 63 6 5

TV4 1 6 17 13 -

Totalt 76 207 511 10 -

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

Multikompetens och bildproduktion

De senaste åren har fotograferna på många redaktioner 
omdefinierats till multijournalister som både ska skriva 
och ta bilder, samtidigt som alla på redaktionen förvän-
tas ta bilder. Denna utveckling syns tydligt i enkätsvar 
som gäller bildproduktionen på nyhetsredaktionerna:

På nio av tio redaktioner förväntas reportrarna ta 
bilder i det dagliga arbetet. Det gäller även Sveriges 
radio, där bilder till websidorna är viktiga. Många tid-
ningar har också fortbildat sina reportrar i   f otografi.

Bara knappt var tredje redaktion har egna anställda 
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fotografer, totalt 44 nyhetsredaktioner. Dessa fotogra-
fer finns till största delen på dagstidningar samt på TT 
och inom tv-företagen. Dessutom finns det naturligtvis 
kvar många som tidigare definierats som fotografer 
på redaktionerna, men som numera benämns multi-
reportrar. En typisk kommentar kommer från Got-
lands Allehanda: ”Vi har både egen fotograf  omskolad 
till reporter som multi, samt tillgång till fotografer som 
jobbar på vår systerredaktion.”

De anställda fotograferna ersätts till en del av fri-
lansfotografer som tas in, totalt har 35 procent av 
redaktionerna tillgång till frilansare som tar bilder. 
Dessutom används mycket bilder från TT (som har en 
egen stor fotoavdelning) och andra byråer.

Tabell 5. Sammanställning över bildproduktionen  
(procentandel av samtliga redaktioner)

Antal  
redaktioner 

Andel där  
reportrar tar 
bilder/video

Andel som har 
anställda  

fotografer

Andel som 
anlitar frilans-

fotografer 

Dagliga  
Tidningar 16 75 44 69

Tidn 5–6 d/v 29 90 59 48

Tidn 3–4 d/v 10 90 40 20

Tidn 1–2 d/v 40 95 5 20

Nyhetssajter 5 80 40 80

Nyhetsbyråer 2 50 100 50

Gratistidningar 11 100 36 27

SVT 17 88 24 35

SR 18 94 0 11

TV4 2 100 100 100

Andel av alla 
redaktioner 145 90 29 35
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Kompetenser på redaktionerna

De flesta journalister har fått någon typ av fortbild-
ning det senaste året, totalt sett två av tre journalister 
(65 procent). Störst andel som får fortbildning finns 
inom SVT och Sveriges radio samt på dagliga regio-
nala och lokala tidningar. Det är samma typ av medier 
som satsade på fortbildning i den förra undersökning-
en 2015. Lägst när det gäller fortbildning ligger fåda-
garstidningar där mindre än var tredje journalist fått 
minst en dags fortbildning.

De vanligaste områdena för fortbildning är grävan-
de journalistik och fotografi (15 procent vardera), soci-
ala medier och digital produktion i övrigt (12–14 pro-
cent) samt rörlig bild där 7 procent av journalisterna 
fått fortbildning.

Redaktionscheferna fick också en fråga om hur de 
värderar kompetensen på redaktionen på olika områ-
den. Resultaten visar att den upplevda kompetensen 
varierar både mellan olika områden och olika typer av 
redaktioner:

Journalisterna anses i allmänhet mycket kompeten-
ta inom de områden de bevakar. Nästan hälften av re-
daktionscheferna säger sig ha mycket bra kompetens 
hos medarbetarna på de områden som bevakas. Sär-
skilt högt ligger dagstidningarna, medan public servi-
ce ligger något lägre. Detta kan hänga ihop med det 
faktum att reportrar i radio och tv i större utsträckning 
är generalister än på tidningar som har fler specialre-
portrar.

Den tekniska kompetensen anses generellt vara 
 betydligt lägre på redaktionerna. På nästan en tredje-
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del av redaktionerna är den mindre bra, och särskilt 
gäller detta de regionala och lokala dagstidningarna 
där runt 40 procent av redaktionscheferna säger att 
den är mindre bra. Bäst teknisk kompetens finns på 
SVT och nyhetssajter.

Journalistisk och teknisk kompetens hänger sam-
man på olika områden, och på de flesta områden anser 
omkring hälften av redaktionscheferna att den är bra 
– t ex att använda sociala medier både för att leta ny-
heter och för att skapa trafik till sajten samt att public-
era på olika plattformar. Samtidigt är det omkring en 
fjärde del av redaktionerna där chefen anser den tek-
niska kompetensen är mindre bra.

Bristen på kompetens anses vara störst när det gäller 
arbetsmetoder inom datajournalistik. Där säger två 
av tre redaktionschefer att den är mindre bra. Bäst på 
datajournalistik anses journalisterna vara inom några 
större koncerner: Bonniertidningarna, Mittmedia och 
Sveriges radio.

Sammantaget upplever redaktionscheferna att kom-
petensen ändå är ganska bra på de flesta redaktioner. 
Bristerna finns framför allt i de teknikrelaterade de-
larna av arbete, de digitala plattformarna och arbets-
metoderna.
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Tabell 6. Upplevd kompetens på olika områden  
på redaktionerna (% av svaren)

Kompetens inom… Mindre bra Bra Mycket bra Vet ej N=

…  de områden som 
bevakas 5 47 48 1 144

… teknik generellt sett 29 55 15 0 143

… sociala medier  
– hitta nyheter 19 50 29 3 143

… sociala medier  
– sprida nyheter 23 59 17 1 142

… datajournalistiska 
metoder 64 24 8 4 142

… att publicera på flera 
plattformar 23 53 22 1 144

Många gemensamma funktioner

Den nätverksbaserade innehållsproduktionen byg-
ger på gemensamma funktioner i mediekoncernerna. 
Basen för detta är en gemensam IT-utveckling som 
gör att alla redaktioner inom en koncern arbetar med 
samma redaktionella system och digitala plattformar. 
Nästan alla redaktioner svarar att de har en gemensam 
IT-utveckling i koncernen (73 procent). För de som inte 
angett en gemensam IT-utveckling kanske denna är så 
självklar att de inte tänker på den, till exempel i SR och 
SVT.

Andra gemensamma funktioner:

• Tre av fyra dagstidningar har en gemensam sidpro-
duktion i koncernen, ibland hela tidningen och i en 
del fall särskilda sidor som TT, feature, sport, kul-
tur mm. 

• De flesta tidningar samt public service har helt eller 
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delvis en gemensam webbdesk. Några har den en-
dast kvällar, nätter och helger och har webbdesken 
lokalt bemannad på vardagar. Andra har en helt ge-
mensam webbdesk för en region. Public service har 
webbspecialister centralt, men nyheterna läggs ut 
lokalt.

• På dagstidningar och i public service finns det både 
tillfälliga och mer permanenta grupper för grävande 
journalistik. För denna mer resurskrävande jour-
nalistik avsätts då resurser på koncernnivå, men de 
enskilda journalisterna kan variera i olika projekt.

• Det finns långt gående samarbeten inom främst kul-
tur och sport inom flera koncerner som t ex Mitt-
media, Hallpressen och Gota Media. Ett exempel är 
Bandypuls som Mittmedia lanserat för alla som gil-
lar bandy med direktsändningar av matcher. Inom 
SVT och SR finns sedan länge kultur- och sport-
redaktioner.

• När det gäller bemanning och frilansare finns också 
samarbeten inom koncerner. Andra viktiga samar-
beten gäller t ex centrala resurser för tv-produktion.

Sammantaget ger svaren i enkäten en konkret bild av 
hur omfattande den nätverksbaserade produktionen 
är i den dagliga journalistiken. Något som också för-
väntas växa kommande år (se tabell 7).
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Tabell 7. Gemensamma funktioner inom koncerner  
(% som har dessa funktioner)

Redigering
Webb-
desk

Gräv-
grupp

Ämnes-
redaktion Bemanning

IT- 
utveckling Annat

Tidn  
7 d/v 63 38 50 50 56 100 31

Tidn  
5–6 d/v 93 62 24 48 21 93 24

Tidn  
3–4 d/v 70 70 0 10 20 80 20

Tidn  
1–2 d/v 63 30 8 18 15 53 15

Nyhets-
sajter 20 20 0 0 0 40 20

Nyhets-
byråer 0 0 0 0 0 50 50

Gratis-
tidningar 73 45 0 0 0 73 9

SVT 0 88 41 47* 6 71 24

SR 0 44 78 67* 6 67 11

TV4 0 0 0 50 0 100 0

Andel 58 53 30 38 20 81 19**

N= 134 137 131 133 127 135 29

*SVT och SR har gemensamma redaktioner för sport och kultur som också samarbetar 
med de regionala redaktionerna. 

Färre men bättre i framtiden?

Många redaktionschefer har tvingats att hantera spar-
paket och nedskärningar på redaktionerna de senaste 
åren. Deras förväntningar på de kommande 1–2 åren 
är modesta, och var fjärde redaktionschef tror på fort-
satta nedskärningar. Hälften tror på ökat samarbete 
inom mediekoncernerna och hoppas dessutom på mer 
resurser till att öka både den tekniska och journalistis-
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ka kompetensen. Detta skulle i så fall kunna kompen-
sera att antalet journalister blir färre. 

Men skillnaderna är stora mellan olika medier, 
främst när det gäller resurser för innehållsproduktion:

• Hälften tror på oförändrat antal journalister på re-
daktionen. Men på dagstidningarnas redaktioner är 
det runt häften av redaktionscheferna som tror att 
redaktionen blir mindre de kommande åren. På ny-
hetssajter och inom Sveriges radio tror redaktions-
cheferna på expansion, att de får fler medarbetare. 

• Även när det gäller pengar för inköp av material tror 
hälften att de förblir desamma. Men även här är pes-
simismen stor på dagstidningar där hälften av che-
ferna tror på mindre resurser.

• Däremot tror sex av tio redaktionschefer på ett ökat 
samarbete inom koncernerna, det gäller särskilt 
inom dagstidningar men också inom SVT. 

• Resurserna för att öka både den tekniska och den 
journalistiska kompetensen kommer att öka, tror 
nästan alla redaktionschefer. I topp för detta ligger 
chefer inom SVT samt på dagstidningar där runt 90 
procent tror på mer resurser för att få mer kompe-
tenta redaktioner. 
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Tabell 8. Förväntningar för de närmaste 1–2 åren (% av svaren)

Mycket 
mindre Mindre Oförändrat Mer

Mycket 
mer

Vet 
ej N=

Antalet anställda 
journalister 3 25 50 19 1 2 146

Resurser för  
inköp av innehåll 3 27 52 16 0 2 146

Samarbete inom 
koncernen 0 4 28 49 11 8 143

Resurser för 
att öka teknik-
kompetens 0 1 24 58 15 3 146

Resurser för att 
öka journalistisk 
kompetens 1 2 37 51 6 3 146

Sammantaget så tror redaktionscheferna på något mer 
slimmade redaktioner, men också på att det ska finnas 
resurser för att kunna arbeta bättre och kunna samar-
beta med i innehållsproduktionen. Som en lokalradio-
chef skriver i enkäten:

Mer resurser, men då tänker jag på personalen, om vi kan 
utveckla personalens kompetens så ökar ju våra resurser 
– på det sättet har vi ökat resurserna. Redaktionen har 
blivit bättre.

Stora skillnader mellan mediekoncernerna

Ett tiotal stora mediekoncerner dominerar helt den 
svenska nyhetsproduktionen. Ägarkoncentrationen 
inom dagspressen har gått fort, och 2015 stod de åtta 
största ägarna av dagstidningar för 89 procent av den 
tryckta upplagan (Ohlsson 2016). Inom etermedier är 
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det bara public service och TV4 (Bonniersfären) som 
står för samhällsjournalistiken.

Den ekonomiska pressen för de kommersiella 
mediebolagen är stark. Mellan 2006–2014 minska-
de dagspressens intäkter med 20 procent. Annonser 
försvinner till andra plattformar som Facebook och 
 läsarintäkter förmår inte kompensera bortfallet. Trots 
satsningar på betalmodeller de senaste åren (Melesko 
2017). För public service är situationen en annan med 
någon procents ökning av licensmedlen för varje år. 
Sveriges Radio och SVT har kunnat öka sina totala 
kostnader för programproduktion med drygt 10 pro-
cent på två år (Public service-redovisningar 2016).

Även bland de kommersiella mediekoncernerna är 
utvecklingen ojämn. Stampen lyckades överleva ge-
nom att sälja stora delar av koncernen och med hjälp 
av statlig lönegaranti när betalningarna ställdes in. 
Mittmedia tog över Promedia (VLT, Nerikes Alle-
handa m fl) från Stampen och är mitt inne i en digital 
omställning som slår hårt mot upplagorna och intäk-
terna. Andra koncerner som Gota Media och Ander-
koncernen är mer stabila, och möter förändringstryck-
et med försiktighet (Ohlsson 2016).

Det här avsnittet bygger på intervjuer med företrä-
dare för de tolv största mediekoncernerna, samt även 
kommentarer i enkäten från enskilda redaktioner och i 
några fall även årsredovisningar från koncernerna.

De regionala mediekoncernerna

Den största av de regionala mediekoncernerna är 
fortfarande Stampen, räknat i total omsättning. Men 
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antalet journalister har minskat kraftigt både av ned-
skärningar på redaktioner och försäljningen av Pro-
media. 2014 hade Stampen närmare 500 anställda på 
redaktionerna, nu är siffran nere strax under 200 enligt 
Bengt Ohlsson som är HR-chef. Men samtidigt hål-
ler man på att rekrytera nya journalister med teknisk 
kompetens, hösten 2017 anställs ca 35 nya journalister. 
Dessa ska vara multikompetenta på mer avancerade 
sätt, enligt Bengt Ohlsson:

Förr handlade det om att kunna webben men idag är det 
mer om att kunna programmera, vara bra på sociala me-
dier, kunna jobba med rörlig bild. På så vis har begreppets 
betydelse förflyttats. Nu är det mer fokus på att kunna 
göra nyheter med sin mobiltelefon och tyvärr har vi väl 
inte så hög nivå med multikompetens.

På redaktionerna betonar man att resurserna blivit 
mindre, men också att arbetssättet blivit mer struktu-
rerat – ”Små resurser tvingar oss till struktur vilket i sin 
tur ger en bättre journalistik”, skriver en redaktions-
chef. En annan Stampen-chef på en mindre tidning sä-
ger i enkäten att redaktionen krympt till sin yttersta 
gräns av ekonomiska skäl, men att det ser lite bättre 
ut kommande år. Ändå är det svårt att bortse från det 
faktum att redaktionerna inom Stampen bara är en 
skugga av vad de var; t ex flaggskeppet Göteborgspos-
ten som hade 290 journalister på redaktionen 2004. 
Idag finns det ca 100 journalister på GP, men samtidigt 
tar man in material från delägda lokaltidningsföreta-
get Ortstidningar i Väst.

Den regionala koncern som har flest journalister är 
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Mittmedia, totalt ca 419 journalister på de tio redak-
tioner som svarat på enkäten. Det blev fler när man tog 
över Promedia, men med hänsyn taget till dessa har ändå 
antalet redaktionella medarbetare minskat med ca 150 
de senaste två åren enligt utvecklingschef  Robin Govik. 
Formellt är samtliga anställda som multi journalister, 
och skapar innehåll till alla kanaler. Men man har ock-
så specialjournalister som arbetar med livesändningar, 
som redaktörer och redigering av papperstidning och 
vid regionala webbdeskar. Dessa resurser är centrali-
serade inom koncernen, och gör att man kan behålla 
fler reportrar betonar en redaktionschef – ”resurser 
har frigjorts för journalisterna att producera innehåll. 
Där emot är vi ju färre på totalen”. En annan chef på en 
mind re tidning inom Mittmedia är dock mer uppgiven:

Mindre resurser men också ett något avskalat uppdrag. 
Dock ett evigt krympande ekonomiskt utrymme med 
ständigt återkommande mindre besparingsåtgärder som 
gör att möjligheten att göra något utöver det absolut mest 
nödvändiga inskränks alltmer,

De andra stora regionala koncernerna är något mer 
stabila än Stampen och Mittmedia. Störst av de övriga 
är Norrköpings Tidningar-koncernen (NTM) som har 
289 redaktionella medarbetare på de åtta av nio dags-
tidningar som svarat på enkäten, en minskning från 
knappt 400 medarbetare två år tidigare (−27 procent). 
Detta möter man med en långtgående samordning re-
gionalt. I Östergötland äger NTM samtliga mediefö-
retag som samordnas inom Östgöta Media. Där har 
man ett gemensamt webbnav, sidproduktion och ge-
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mensamma avdelningar för sport, kultur och debatt. 
Det finns en gemensam redaktionsledning, och en re-
daktionschef förklarar:

Jag tror att journalistarbetet kommer renodlas ännu mer, 
med ett antal som helt och hållet jobbar med att leverera 
lokalt material från fältet och ett mindre antal som hante-
rar materialet (driver trafik och konverteringar online och 
sammanställer och utvecklar våra printprodukter)

Samtidigt betonar redaktionschefen att den publicis-
tiska inriktningen förtydligas i detta arbete. Vissa om-
råden drar man sig tillbaka från, medan man satsar på 
”rak, tydlig och vass journalistik”.

Inom Gota Media i södra Sverige finns det ca 260 
journalister, ett 40-tal mindre än för två år sedan då man 
gjorde en större nedskärning. Sedan dess har det varit 
ganska stabilt, och flera redaktionschefer säger att ny 
teknik och ny organisation gör att man klarar sitt upp-
drag bättre än tidigare. Koncernen har en del gemen-
samma funktioner som webbdesk på natten och särskil-
da journalister för TV-sändningar. Men man slår vakt 
om det lokala perspektivet i all journalistik, betonar 
Peter Sigfridsson på Gota Media: lokal närvaro, lokalt 
beslutsfattande och prioritering av lokala reportrar.

Den Värmlandsbaserade Anderkoncernen är ock-
så en av de stabila koncernerna och visar årligen ett 
överskott på dryga tio procent. Antalet redaktionella 
medarbetare är oförändrat de senaste två åren, ca 140 
journalister. De förväntas vara multikompetenta, men 
samtidigt finns det gemensamma funktioner som sid-
produktion och webb inom koncernen. ”Vi försöker 
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göra kostsamma saker centralt, men vi värnar mycket 
om vår lokala närvaro ute på våra orter, förklarar VD 
Mikael Rothsten.

Småländska Hallpressen är i samma storleksklass, 
men där har antalet journalister minskat från ca 175 
till idag ca 140. Samma funktioner finns centralt i kon-
cernen som hos alla andra, och redaktionschefen Her-
man Nikolic förklarar hur det ser ut i en koncern som 
fram till 2013 enbart hade papperstidningar:

Alla jobbar mot webben, men liveredaktionen jobbar med 
stora händelser och tar över bevakningen på kväll och hel-
ger för andra titlar … Vi har en central TV-funktion som 
kopplar upp redaktioner. Sportmatcher kan sändas cen-
tralt, men lokala korta sändningar sköts lokalt. Repor-
tern åker och fixar artikel till webben, pushnotis kommer 
ut, och länken skickas ut i sociala medier. Sen när artikeln 
ligger ute så sitter printen och planerar morgondagens 
nyheter. Pappret är best of de digitala kanalerna, och an-
dra saker som TT, serier, korsord.

Även Sörmlandsmedia med tre dagstidningar har 
minskat antalet journalister, från 125 till 95 på två år. 
Alla betraktas som multijournalister, bara de gemen-
samma redigerarna är specialister.

Mönstret är detsamma i alla de regionala mediekon-
cernerna: det som kan göras gemensamt i koncernen 
centraliseras för att kunna behålla reportrar på fältet. 
Med gemensamma redaktionella system (CMS) kan 
sidproduktion och webbdeskar finnas på färre orter, 
TV-produktion och IT-utveckling centraliseras. Men 
också redaktionella satsningar som särskilda grupper 
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för grävande journalistik, för sport och kulturbevak-
ning. Graden av centralisering skiljer sig åt: stora Mitt-
media arbetar mycket mer integrerat i hela koncernen 
än de mer traditionella Gota och Ander som betonar 
den lokala förankringen.

Ett annat tydligt mönster i alla koncerner är att fokus 
de senaste två åren flyttats från antalet klick och besö-
kare till att få lojala läsare. Detta är en följd av att det 
ekonomiska fokuset delvis flyttats från maximal räck-
vidd för annonser till betalande digitala prenumeranter. 
Denna förändring får också konsekvenser för det redak-
tionella arbetet, förklarar Robin Govik på Mittmedia:

Vår idé är att vara lojalitetsjagande istället för klick-ja-
gande. 80 procent av all trafik är direkttrafik, det värnar 
vi om. Journalistiken är ett kreativt yrke, men måste 
samtidigt målgruppsanpassas. Våra användare tycker 
om granskningar och när vi gör tyngre granskningar så 
skapar det en större lojalitet hos publiken. Publiken vill 
också bli mer uppdaterade och ha koll på läget ur ett lo-
kalt perspektiv. Vi ser det som en investering att behålla 
lojala användare, istället för att gå på enkla ”klick”. I tes-
ter märkte vi att kattungar och liknande innehåll snarare 
hade en motsatt effekt på våra läsare. 

Också andra koncerner betonar den ökande kunska-
pen om publiken bland journalister, att man utgår från 
trafiksiffror och analys av läsarna i det redaktionella 
arbetet. Stampen arbetar mycket med personalisering, 
att utmana Google och Facebook i algoritmtänkande. 
Herman Nikolic på Hallpressen sammanfattar hur fle-
ra koncerner tänker: 
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Redaktionerna jobbar nära med vad som läsarna vill be-
tala för, vilket är en stor förändring i det journalistiska 
arbetet. Mer fokus på kvalité och djup, för att få ett så 
högt värde på journalistiken som möjligt.

Bonnier och Schibsted

Största tidningskoncernen i Sverige är Bonniers med 
25 procent av den sålda upplagan, och dessutom är 
man ensamma om nyhetsproduktion i kommersiell 
TV med sitt ägande av TV4. Norska Schibsted ligger 
trea räknat i upplaga, men har den i särklass starkas-
te ställningen räknat i daglig publik med Aftonbladet. 
Dessa två koncerner har klarat de senaste två åren be-
tydligt bättre än de stora regionala koncernerna när 
det gäller redaktionella resurser, bara runt fem procent 
i nedskärningar. Strategierna hos dessa två stora ny-
hetsproducenter skiljer sig åt – självständiga redaktio-
ner inom Bonniersfären medan Schibsted har en långt-
gående integrering mellan sina tre redaktioner.

Bonnersfären: Redaktionerna på Dagens Nyheter 
och Expressen (med lokaleditionerna Kvällsposten och 
GT) har varit oförändrade de senaste två åren, enligt 
enkäten. Däremot har den sammanslagna redaktionen 
för Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad fortsatt 
att krympa något. Dagens Industri har oförändrat an-
tal anställda, enligt en sammanställning av tidningen 
 Resumé1.

Bonniertidningarna arbetar självständigt, de har 

1 Resumé Insikt: https://app.resumeinsikt.se/articles/395847/2017-10-06-
13-16-47-kartlaggning-sa-gar-den-svenska-mediebranschen-i-siffror
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inte ett gemensamt redaktionellt system som skulle 
möjliggöra ett flöde av innehåll mellan tidningarna. 
Ett gemensamt CMS håller dock på att utvecklas, och 
det finns också viss IT-utveckling gemensam i koncer-
nen. De samarbeten som finns kommer på initiativ 
från redaktionerna, t ex samarbete om morgon-tv mel-
lan Expressen och Dagens Industri. Grunden är dock 
en hög grad av decentralisering enligt David Salsback 
på Bonnier News:

Alla redaktioner är helt fristående, inget större redaktio-
nellt samarbete. DN och Expressen har de största grup-
perna med 4–8 reportrar som bara jobbar med gräv. Vi 
tror inte att någon vinner på ökat samarbete av konkur-
rensskäl. Olika inriktningar gör det också svårt att hitta 
beröringspunkter journalistiskt

Bonnier News har inte heller satsat på multikompe-
tens bland journalister. På Dagens Nyheter anställer 
man särskilda journalister som arbetar med digital 
produktion, nu ca 30 av 195 på redaktionen. Man är 
också en av få tidningar med egna fotografer, ca 15 st.

Nyhetsproduktionen inom TV4 är också helt fristå-
ende från övriga Bonnierföretag. Tidigare hade TV4 
ett särskilt produktionsbolag för nyheter, men det har 
nu lagts ner och sammanförts med TV4. Sammanlagt 
finns det 384 redaktionellt anställda inom TV4, enligt 
företagets centrala siffror. Det är 18 procent färre än 
2015, då det fanns 471 redaktionellt anställda.

Specialreportrar i politik och ekonomi är viktigt för 
kanalens trovärdighet, enligt nyhetschef Viveka Hans-
son. Samtidigt jobbar TV 4 med att integrera olika re-
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daktioner, och reportrarna ska ha en hög teknisk kom-
petens enligt Viveka Hansson:

Publikens krav på on-demand och live ställer krav på att 
våra journalister är multikompetenta och kan gå snabbt 
ut i sändning, att de ska kunna använda data i sin jakt 
på nyheter och både inhämta och skicka ut information 
i olika kanaler.

I Schibstedkoncernen ingår bara tre redaktioner – det 
stora Aftonbladet, det betydligt mindre Svenska Dag-
bladet med 117 journalister och den lilla nyhetstjäns-
ten Omni som aggregerar nyheter från många kanaler 
(har växt från 15 till 23 journalister på två år). Afton-
bladet har krympt de senaste tio åren, från 550 journa-
lister 2007 till 410 enligt enkäten 2017. Man har också 
omdefinierat sig, enligt stabschef Magnus Ringman:

Aftonbladet är en onlineverksamhet som också ger ut en 
papperstidning. Grunden är journalistiken, ’vad är sto-
ryn?’, sen är kanalen en annan sak. Varje journalist ska 
kunna publicera till alla kanaler.

Det innebär att det ställs större krav på att fler journa-
lister också ska kunna göra video och använda sociala 
medier och göra dataanalys. Alla tre redaktionerna ar-
betar på samma tekniska plattform, Schibsted Media 
Platform, och tekniken utvecklas gemensamt i koncer-
nen. Det har också gjorts tillfälliga projekt med grä-
vande journalistik i samarbete över redaktionsgränser.

Resurserna räcker för det uppdrag som redaktionen 
har, konstaterar Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 
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Trots neddragningar i det längre perspektivet, så kla-
rar Aftonbladet de tre viktigaste uppgifterna:

1. Breaking news. Först när det händer.
2. Granskande journalistik. Journalistiken som gör 

skillnad och ”sätter märken i parketten”. Viktigt 
ur ett demokratiskt perspektiv och viktigt för vårt 
varu märke.

3. Sportbladet. Bäst på sport.

På ett plan finns det stora likheter mellan de stora me-
dierna inom Bonnier och Schibsted. De stora redak-
tionerna som fanns för 15–20 år sedan har krympt 
betydligt, och arbetet är innehållsmässigt fokuserat 
på färre områden. Däremot publicerar man sig i fler 
kanaler och medarbetarna ska vara mer multikompe-
tenta. Graden av samordning skiljer sig, kanske är det 
en fråga om olika företagskulturer i Bonnier respektive 
Schibsted. Men riktningen är densamma mot mer av 
samarbete inom koncernerna.

Ett starkare public service

I tider av ekonomisk kris i medierna har public servi-
ce framstått som undantaget, en stabil institution med 
redaktionell närvaro i hela landet. Sveriges radio har 
ökat sina kostnader för nyhetsproduktion med fyra 
procent mellan 2014–2016 (Public  service-redovisning 
2016). Årets enkät visar en något större ökning av 
antalet redaktionella medarbetare på de 18 SR- 
redaktioner som svarat: plus nio procent till 657 redak-
tionella medarbetare. En del av ökningen är att redak-
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tionen för sändningar på andra språk (Radio Sweden) 
 integrerats i Ekot. I satsningarna märks också ett nytt 
 liveteam på Ekot och en utökning av de 25 lokala kana-
lernas bevakning på kvällar och helger. Medarbetarna 
ska i högre grad klara av flera olika plattformar, enligt 
 programdirektör Björn Löfdahl:

Andelen multikompetenta ökar över tid, eftersom vi ar-
betar med linjärt, on demand och i sociala medier. Social 
kompetens och att kunna hantera sociala medier kräver 
mer kunskap om att kunna möta publiken. Inga särskilda 
fotografer, vi ser det som något som ingår på webben.

Sveriges radio är väl integrerat med tre redaktionella 
system som håller ihop lokalradion, Ekot och ämnes-
specifika redaktioner. Teknikutvecklingen sker cen-
tralt inom företaget, gammal sändningsteknik förs 
över till läsplatta som gör att journalistiken blir mer 
rörlig och att reportrar lättare kan rapportera direkt. 
Samtidigt ökar samarbetet mellan redaktioner. Björn 
Löfdahl sammanfattar:

Jag vill beskriva alla redaktioner som ett ständigt inter-
agerande system oavsett område och genre. Alla redak-
tioner jobbar i ett nätverk, kultur finns både centralt och 
lokalt. Både Ekot och andra kanaler, språkredaktionen 
samarbetar mycket. Sisu jobbar med P4-redaktionerna. 
Kulturnytt som tidigare var i P1 finns nu i P4 också, vilket 
gett en stor ökning i sändningar. Arabiska redaktionen 
kan också kopplas till det stora nätverket på Ekot. Här 
har vi en konstant ökning av samarbeten och det är en bra 
utveckling som jag vill kalla globalisering. 
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Även Sveriges Television (SVT) har ökat sina kostna-
der för nyhetsproduktion, plus 12 procent mellan 2014 
och 2016 (Public service-redovisning 2016). Detta har 
gjort det möjligt att anställa fler journalister, men var 
ökningen har hamnat är oklart eftersom de 17 nyhets-
redaktioner som deltar i enkäten rapporterar i stort 
sett oförändrad bemanning. Enligt centrala siffror 
inom SVT har antalet anställda med journalistiska 
arbetsuppgifter ökat med 11 procent mellan 2014–16, 
drygt hundra nya journalister2. Vissa regioner har fått 
förstärkningar, t ex nya redaktioner i Stockholm, Gö-
teborg och Skåne. Medan andra fått se nedskärningar, 
t ex Värmland. Totalt sett har SVT idag 1 087 anställ-
da med journalistiska arbetsuppgifter, enligt denna 
 sammanställning.

Allt fler av SVTs journalister gör olika arbetsuppgif-
ter, enligt Anne Lagercrantz som är chef för division 
Nyheter:

Lokalt är alla multikompetenta, sedan 2014 då försvann 
kategorier som fotograf och bildproducent och blev istäl-
let ”journalister på fältet” (60 st, där 7 var nyanställning-
ar). Sthlm har en online-avdelning som är specialister på 
video och text. Men våra broadcast-reportrar och foto-
grafer redigerar också. Lokalt är programledarna också 
reportrar, bara i Sthlm och Riks är det uppdelat.

Samtidigt går SVT bort från tanken att alla ska göra 
allt, och istället ser man t ex videoreportrar som en typ 
av specialisering. 

2 Enligt uppgifter från SVT centralt 10 okt 2017
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Sammantaget visar både intervjuer och enkätsiffror 
att de båda public service-företagen har stärkt sina re-
daktionella resurser de två senaste åren. Samtidigt ar-
betar fortfarande de allra flesta journalister i privata 
medieföretag, och den största andelen finns i de regio-
nala och lokala tidningarna. Public service blir starka-
re, men inte i första hand för att SVT och SR bygger ut, 
utan för att de kommersiella medieföretagen skär ner.

TT växer och krymper

En viktig nyhetsproducent är TT-Nyhetsbyrån som 
ägs av flera stora privata mediekoncerner, de största 
ägarna är Bonniers och Schibsted som har två tredje-
delar av aktierna. De senaste tio åren har TT växt kraf-
tigt och erbjuder allt mer innehåll till de dagliga medi-
erna, såväl text som nyhetsbilder och rörlig bild. TT 
producerar också feature som kultur och familjemate-
rial. Även nyhetsgrafik ingår i utbudet, och koncernen 
äger dessutom medieanalysföretaget Retriever.

Detta innebär också att de redaktionella resurser-
na växt i ett längre perspektiv, mellan 2011–2016 har 
antalet anställda i moderbolaget TT ökat från 136 till 
233. De senaste två åren har dock även TT fått kän-
na av mediernas minskade resurser och antalet redak-
tionella medarbetare har minskat från 185 till 160. 
Nattredaktionen flyttades till Australien för att sänka 
kostnader och producera mer material nattetid. Re-
daktionschefen på TT förklarar i enkäten:

Vi har blivit färre medarbetare, vilket har krävt dels en ef-
fektiviserad verksamhet, men också att vi i dag produce-
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rar mindre innehåll jämfört med tidigare. Lite förenklat 
kan man säga att vi prioriterar hårdare, lägger mer krut 
på det vi anser vara allra viktigast och mindre resurser (el-
ler inga alls) på annat som väljs bort.

Slutsatser

Bantade redaktioner och ägarkoncentration är ge-
nerella trender i västvärldens nyhetsindustri. I USA 
försvann 20 000 jobb på redaktionerna efter finans-
kraschen 2008. Nu har utvecklingen planat ut, men 
minskningen fortsätter samtidigt som redaktionerna 
växer i TV-koncernerna3. I Storbritannien är utveck-
lingen densamma där 200 lokala tidningar lagts ner 
och antalet journalister halverats sedan 2005. Några få 
stora koncerner äger nästan alla tidningar (Springfeldt 
2017). 

Den holländske medieforskaren Mark Deuze kon-
staterar att det inte längre är organisationen som defi-
nierar mediearbetet, om man tillhör en redaktion eller 
inte. Istället pågår mediearbetet alltmer i nätverk både 
inom och utom redaktionerna, såväl innehållsprodu-
center som mediernas innehåll rör sig inom koncerner-
nas nätverk (Deuze 2007). Detta är en beskrivning som 
passar väl den svenska nyhetsproduktionen 2017. De 
allt snävare ekonomiska ramarna hos de kommersiella 
medieföretagen gör att de fasta redaktionerna krym-
per. Medarbetarna förväntas vara multikompetenta, 
kraven på teknisk kompetens och att t ex arbeta med 
sociala medier ökar. Mindre än en tredjedel av alla ny-

3 http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/
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hetsredaktioner har särskilda fotografer – reportrarna 
förväntas ta bilder eller filma själva. 

Mindre redaktioner kompenseras av en allt starkare 
nätverksbaserad produktion inom mediekoncernerna. 
Ett fåtal redaktioner blir noder i medieproduktionens 
nätverk, och det är i många fall inte längre möjligt att 
urskilja vilken redaktion som står bakom vilken tid-
ningstitel. I dessa nätverk flödar innehåll från alla re-
daktioner samt innehåll från underleverantörer som 
till exempel nyhetsbyrån TT. Trots att det finns färre 
journalister på redaktionerna, så finns det mer inne-
håll än någonsin att välja mellan. Nya typer av journa-
lister växer fram i dessa redaktionella noder, analyti-
ker som följer publikströmmarna och redaktörer som 
ompaketerar innehåll för olika plattformar. 

Samtidigt förändras det medieekologiska systemet, 
de relativa positionerna mellan olika medieformer för-
skjuts:

De regionala och lokala dagstidningarna fortsätter 
att dra ner redaktionerna, 15 procent färre journalis-
ter på två år. Det är en fortsättning av utvecklingen 
de tidigare två åren 2013–2015 då antalet journalis-
ter på alla dagstidningar minskade med 13 procent. 
Redaktionscheferna försäkrar att man vill behålla 
så många lokala reportrar som möjligt genom ge-
mensamma funktioner inom koncernerna. Men 
denna centralisering av innehållsproduktionen får 
också konsekvenser för hur lokala dagstidningarna 
kan vara. Tidningarna balanserar mellan den eko-
nomiska nödvändigheten av att dela innehåll i flera 
tidningar och behovet att fortsätta vara lokal för den 
lokala publiken, ett dilemma som också noterats i 
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Norge (Sjovaag 2014). Detta får också konsekvenser 
för dagstidningarnas roll som den viktigaste produ-
centen inom ekosystemet – studier i Danmark visar 
att över 70 procent av alla originalnyheter tas fram av 
dagstidningar, trots att både webb och tv/radio växt 
de senaste åren (Brink Lund et al 2009). 

Storstadsmedierna och de mest lokala medierna vi-
sar en mer stabil situation. Storstadstidningarna mins-
kar redaktionerna bara någon enstaka procent, och 
både Dagens Nyheter och Göteborgsposten rekryterar 
nya medarbetare. De lokala gratistidningarna, lokala 
nyhetssajter och fådagarstidningar är i stort sett oför-
ändrade. Här finns också nya aktörer som expanderar 
som t ex lokalsajterna 24Kalmar m fl och ETC-koncer-
nen. Men varken storstadstidningar eller nya typer av 
lokalmedier kan kompensera neddragningar i de stora 
regionala koncernerna räknat i antal journalister.

Slutligen – public service fortsätter att långsamt 
stärkas med fler journalister i SVT och Sveriges radio. 
Men fortfarande arbetar tre av fyra nyhetsjournalister 
i privatägda kommersiella medier, och särskilt utan-
för storstadsområdena är resurserna för nyhetsarbe-
te fortfarande mångdubbelt starkare i de privata och 
kommersiella medierna. 

Maktkoncentration och mellanrum

Koncentrationen av medieägandet till några få stora 
koncerner är en förutsättning för den nätverksbasera-
de nyhetsproduktionen. IT-utveckling, såväl av redak-
tionella system som plattformar för publicering, görs 
centralt i koncernerna. Stora redaktioner producerar 
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innehåll till många titlar, sidfabriken och webbdeskar 
servar hela koncernerna. Stora mängder av innehåll är 
tillgängligt för varje tidning, trots att färre journalister 
faktiskt arbetar med innehållsproduktion. 

Koncentrationen av medieägandet skapar samtidigt 
en maktkoncentration, mångfalden i medieutbudet 
minskar. Den enskilt sett största motvikten till detta 
är public service, främst alla de regionala kanalerna i 
SR och SVT som ofta är det enda alternativet till de 
regionala mediemonopolen. Public service stärks re-
lativt sett när tidningarna krymper sina redaktioner, 
samtidigt som de regionala public service-kanalerna 
får behålla sina resurser eller till och med kan låta re-
daktionerna växa. Detta irriterar en hel del redaktio-
ner på dagstidningar som sätter upp betalväggar för 
att kunna säkra sin ekonomi.

Koncentrationen i ägandet gör också nyhetsproduk-
tionens nätverk mer grovmaskigt när lokalredaktioner 
läggs ner och innehållsproduktion centraliseras. Det blir 
fler mellanrum där såväl hyperlokala medier som olika 
alternativa medier växer (t ex lokala nyhets sajter och 
ETCs lokala editioner). Det finns en stor flora av hyper-
lokala medier som inte ingår i denna studie, men mycket 
tyder på att de växer i ett längre perspektiv (Leckner och 
Nygren 2016). I mellanrummen växer också andra typer 
av medier, plattformar som sociala medier (lokala Face-
bookgrupper, bloggare och Youtubeprofiler) Facebook-
grupper är inte journalistik, men ändå den mest använ-
da lokala informationskällan för medborgare under 50 
år (Nygren och Leckner 2016).

Medieekologin förändras, och som en del av detta 
även villkoren för nyhetsproduktionen. I vilken mån 
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detta nyhetssystem kan svara upp mot samhällets för-
väntningar återstår att undersöka. Det är inte givet 
att fler journalister innebär att medierna uppfyller sin 
roll i demokratin på ett bättre sätt – resultatet beror 
också på hur redaktionerna prioriterar sitt arbete, vil-
ka områden man väljer att berätta om. Men resurser 
och redaktionella villkor måste ändå vara en av ut-
gångspunkterna för diskussionen om mediernas roll i 
 samhället.

Referenser:

Brink Lund, Anker, Willig Ida och Black-Örsten, 
Mark: Hvor kommer nyhederna fra? Den journalis-
tiske födekaede i Danmark för og nu. Århus: Ajour

Castells, Manuel (2000) Nätverkssamhällets framväxt. 
Stockholm: Daidalos

Deuze, Mark (2007) Media work. Cambridge: Polity
Leckner, Sara and Nygren, Gunnar (2016) Det loka-

la och hyperlokala medielandskapet. In Truedson, 
Lars (red) Mediestudiers årsbok – tillståndet för 
journalistiken 2015/2016 Stockholm: Institutet för 
mediestudier.

Magnusson, Lars (2006) Håller den svenska model-
len? Arbete och välfärd i en global värld. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag.

Melesko, Stefan (2017) Boksluten 2016 – så går kon-
cernerna. Stockholm: Medievärlden Premium

Nygren, Gunnar (2014) Multiskilling in the news-
room: De-skilling or re-skilling of Journalistic 
Work? Journal of  Media Innovation 1(2) s 75–96

Nygren, Gunnar and Althén, Kajsa (2014) Landsbygd i 



Färre nyhetsproducenter – men fler nyheter i nätverkens flöden | 7372 | Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord

medieskugga – nedmonteringen av den lokala jour-
nalistiken. Huiddinge: Södertröns högskola.

Nygren, Gunnar och Appelgren, Ester (2015) Färre 
journalister producerar mer för fler kanaler. I Tru-
edson, Lars (red) Mediestudiers årsbok 2014/2015. 
Stockholm: Institutet för mediestudier

Nygren, Gunnar och Leckner, Sara (2016) Facebook 
och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem. 
I Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson och Maria So-
levid (red) Ekvilibrium. SOM-rapport nr 66. Göte-
borgs universitet: SOM-institutet. 

Ohlsson, Jonas (2016) Svensk tidningsmarknad under 
2000-talet. Strukturförändringar och ekonomisk ut-
veckling. Göteborg: Nordicom

Public service-redovisning 2016. Stockholm: Sveriges 
Radio

Sjovaag, Helle (2014) Homogenisation or Differentia-
tion? Journalism Studies Vol 15, No 5 s 511-521

Springfeldt, Gunnar (2017) Brittisk lokalpress – så 
tacklar de utmaningarna. Stockholm: Medievärlden 
Premium

Strömbäck, Jesper (2015) Politisk nyhetsjournalistik. 
I Karlsson, Mikael och Strömbäck, Jesper (red) 
Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlit-
teratur.

Sveriges televisions public service-redovisning 2016. 
Stockholm: Sveriges television

Örnebring, Henrik (2015) Det journalistiska arbetets 
förändring. I Karlsson, Mikael och Strömbäck, Jes-
per (red) Handbok i journalistikforskning. Lund: 
Studentlitteratur.



Färre nyhetsproducenter – men fler nyheter i nätverkens flöden | 7372 | Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord

Fakta om enkäten

Enkäten svenska nyhetsredaktioner gick ut till 203 
nyhetsredaktioner. Som redaktion definierades en 
arbetsplats som producerar innehåll för en eller flera 
titlar. I flera fall står samma redaktion bakom många 
titlar, t ex koncernen Mitt i som gör ett 30-tal titlar vid 
samma redaktion. Redaktionerna är fördelade på föl-
jande medietyper:

Urvalsram Antal svar Svarsfrekvens (%)

7-dagarstidningar* 20 15 75

5–6dagarstidningar* 40 30 75

3–4dagarstidningar* 13 10 77

1–2dagarstidningar* 56 40 71

Nyhetssajt 5 5 100

Nyhetsbyrå 2 2 100

Gratistidning 13 11 85

SVT 23 17 74

Sveriges Radio 29 18 62

TV4 2 2 100

Totalt 203 150 74

*Frekvensen definieras av tidningarna själva, antingen i tryckt form eller som e-tidning. 
De flesta av dessa publicerar sig även på webb och mobil.

Enkäten gick ut som en webbenkät via mail i slutet av 
augusti 2017, och svaren avser situationen när enkäten 
fylls i. Efter tre påminnelser samt telefonsamtal avslu-
tades insamlingsarbetet i början av oktober. Bortfallet 
är relativt jämt fördelat, med undantag för Sveriges 
Radio och fådagarstidningar. Resultaten för dessa ka-
tegorier bör därför tas med viss försiktighet.
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Kommunerna om  
tillståndet för den lokala 
journalistiken
Carina Tenor*

Att bevaka kommunen är en viktig uppgift för lokal-
journalistiken. Kommunen är både den lokala politis-
ka arenan, en stor arbetsgivare och en myndighetsutö-
vare. Invånarna har rätt att få veta vad olika politiker 
står för när de ska rösta, att skattepengar används på 
ett ansvarsfullt sätt, att arbetsvillkor är justa och att 
systemet är rättssäkert.

Det här kapitlet om svensk kommunjournalistik 
bygger på en färsk enkät med svar från informations-
ansvariga i 283 av Sveriges 290 kommuner. Frågorna 
om tillståndet för lokal journalistik har alltså inte 
gått till redaktionerna, utan till kommunerna – ibland 
medspelare i demokratins namn, ibland granskad mot-
part. De svarande är informations- och pressansvariga 
tjänstemän, som fått frågor om hur just de upplever 
tillståndet för kommunjournalistiken 2017.

I enkäten uppger 73 kommuner att det inte finns 
någon bemannad lokalredaktion (se lista i avsnitt 1). 

* Carina Tenor är projektforskare och journalist. 
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Även om flera sett medietitlar lägga ner och lokal-
redaktioner stängas, så tyder enkäten på att fler 
kommuner faktiskt sett nya titlar startas det senaste 
året. Trots kritik ges en tydlig bild av att dagspress-
företagen fortfarande har den viktigaste rollen när 
det gäller kommunjournalistik. Inom public service 
verkar P4 allmänt ses som en viktigare kommunbeva-
kare än SVT (avsnitt 2). Det är framför allt de lokala 
och regionala prenumererade tidningarna (inklusive 
webb) som anses ha försämrat sin kommunala be-
vakning (avsnitt 3). Åtta av tio kommuner har också 
erfarenhet av att deras kommunala pressmeddelan-
den publiceras i princip rakt av (avsnitt 4). Ett annat 
intressant resultat är att kommunerna tycker att de 
lokala medierna är bra på att informera, men dåliga 
på att förklara hur saker hänger ihop. Medierna be-
döms till och med vara bättre på att granska än på att 
förklara (se avsnitt 5). Sammantaget får den lokala 
kommunjournalistiken ett betyg över medel: 4,4 på 
en sju-gradig skala. Lägst är betyget från mindre or-
ter och landsbygdskommuner, högst från större stä-
der (avsnitt 6).

Så var finns redaktioner, vilka lokala medier är 
viktigast när det gäller att bevaka kommunerna, var 
har de stora förändringarna skett och hur sköts de 
olika journalistiska uppdragen? Det är kommuner-
nas uppfattning runt detta som det här kapitlet ska 
beröra.
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Frågeställning och metod

Frågeställningen i den här studien handlar alltså om hur 
kommunerna upplever att lokala medier uppfyller sitt 
journalistiska uppdrag. Resultatet bygger på en enkät 
med åtta frågor till Sveriges kommuner. Vi har frågat 
om det finns en bemannad redaktion i kommunen, om 
nya medier kommit till och hur de upplever kvaliteten i 
de lokala mediernas bevakning. Svars frekvensen är 98 
procent (283 av 290 kommuner). Svaren har kommit in 
under perioden 21 augusti till 3 oktober 2017. Enkäten 
är ställd till informations ansvarig på kommunen, och 
majoriteten av svaren kommer från yrkeskategorin 
kommunikatör/ informatör (45 procent), informations-/
kommunikationschef (37 procent) och press ansvarig 
(12 procent). Övriga (6 procent) har yrkesroller som 
kanslichef, kommunchef, kulturchef, utvecklingschef, 
projektsamordnare, registrator, webbansvarig etc. För 
att anonymisera kommentarer används titeln informa-
tionsansvarig och län under citat. Gotlands län finns 
medräknat i helheten, men inte i alla listor eftersom 
svaret bygger på endast en kommun. Ett stort tack för 
arbetsinsatsen att sortera siffrorna på medieslag och re-
gioner ska gå till Leo Wallentin på Journalism ++.
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Antal kommuner som svarat Svarsfrekvens Antal kommuner/län

Blekinge län 5 100% 5

Dalarnas län 14 93% 15

Gotlands län 1 100% 1

Gävleborgs län 10 100% 10

Hallands län 6 100% 6

Jämtlands län 8 100% 8

Jönköpings län 13 100% 13

Kalmar län 12 100% 12

Kronobergs län 8 100% 8

Norrbottens län 13 93% 14

Skåne län 32 97% 33

Stockholms län 26 100% 26

Södermanlands län 9 100% 9

Uppsala län 8 100% 8

Värmlands län 16 100% 16

Västerbottens län 15 100% 15

Västernorrlands län 7 100% 7

Västmanlands län 10 100% 10

Västra Götalands län 46 94% 49

Örebro län 12 100% 12

Östergötlands län 12 92% 13

283 98% 290

Kommunjournalistik

Att rapportera om kommunen kan ses som ett sorts 
grunduppdrag i svensk lokaljournalistik. För 20 år se-
dan uppskattades att så mycket som var tredje lokal 
tidningsartikel kunde handla om kommunen (Nygren 
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1999). Även senare undersökningar av Mediearkivet 
Retriever, när ämnet snävats av till kommunpolitik, 
indikerar att det handlar om 15–20 procent av medie-
innehållet (Bergvall, 2015). 

Däremot vet vi inte hur många av dessa artiklar 
om kommunstyrelsen och andra kommunala instan-
ser som helt eller delvis bygger på pressmeddelan-
den. Det var en företeelse som lyftes av kommunala 
informatörer under kartläggningen inom projek-
tet  Hyperlokal publicering 2015/2016 (Tenor 2016; 
 Tenor & Nygren, under utgivning). En del kommun-
anställda informatörer sade att de i princip gör sam-
ma sak i dag som när de jobbade som lokalredaktörer. 
Kommunala kommunikatörer beskrev ibland kluvna 
känslor inför att vissa pressmeddelanden publiceras 
utan ändringar eller kontroller; å ena sidan ett gott 
betyg för kommunikatörens yrkeskompetens – att ha 
levererat något publicerbart och intressant – å andra 
sidan en känsla av obalans, med ouppfyllda förvänt-
ningar på nyhetsredaktioner som ifrågasättande och 
kritiska.

Det är inom prenumererad lokalpress som mycket 
av den kontinuerliga och vardagliga kommunbevak-
ningen sker. Jämfört med regional public service har 
tidningarna, med undantag för kranskommunerna i 
Stockholm, haft ett finmaskigare nät och en annan tra-
dition av lokalredaktörer, kommunreportrar och sär-
skilda ortssidor, idag även som ortsflikar på webben. 
Stora nedskärningar har skett inom tidningsbranschen 
i hela Västvärlden den senaste tiden, effekter av den di-
gitala revolutionen och förändrade medievanor (Niel-
sen 2015). I Sverige har utvecklingen lett till ägarkon-
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centration med samordningar av titlar och redaktioner 
(Ohlsson 2016).

Kommunernas syn på lokalpressens utveckling kan 
urskiljas till fyra olika inställningar (Tenor och Ny-
gren, under utgivning):

1. Sympati/respekt. Kommunens informatör ser hur 
redaktionen fått minskade resurser och fler ar-
betsuppgifter, men ändå sliter för att göra ett bra 
jobb, och ibland även lyckas få till en riktigt bra 
 granskning.

2. Besvikelse/modfälldhet. Lokalredaktionen kanske 
har lagts ner, bevakningen minskat och känslan är 
att inga medier längre är intresserade. Ett typiskt ci-
tat: ”Vi finns inte, så enkelt är det”. 

3. Misstro/förvåning. Den lokala journalistiken finns 
kvar, men har ändrat inriktning och upplevs som 
mer ytlig och klick-orienterad än inriktad på att rap-
portera om det som händer i samhället. ”Varför de 
gör så övergår mitt förstånd”, säger en informatör.

4. Nöjdhet/tacksamhet. Situationen har förbättrats, 
eller i alla fall inte försämrats. Det kan också leda 
till reflektioner om förmånen att till exempel fortfa-
rande ha en egen lokalredaktör.

Men var kvaliteten på kommunjournalistiken alltid 
så hög under de mer lönsamma åren? En studie från 
slutet på 1990-talet visar att cirka 80 procent av ar-
tiklarna om kommunen var rapportering som byggde 
på presskonferenser, politiska möten eller kommu-
nala handlingar. Bara 20 procent hade alltså sitt ur-
sprung i redaktionens egna initiativ eller tips utifrån 
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(Nygren 1999:32). Enligt en annan studie kunde bara 
en tiondel av kommunartiklarna beskrivas som gran-
skande eller grävande i traditionell bemärkelse (Lars-
son 1998). 

Ockelbo är en av de kommuner som saknar redak-
tion, men som 2014 inrättade en tjänst som ”kom-
munal skribent” på initiativ av en före detta lokal-
journalist (Berglund 2015). När hon jämför sina två 
anställningar är det inte möjligheten att granska som 
framstår som den stora skillnaden, utan begränsning-
en är snarare att inte kunna belysa lokal politik genom 
att ställa olika åsikter mot varandra, eller att ifrågasät-
ta grunden för politiska beslut (Medierna i P1 2016). 
Just att ge plats åt olika politiska åsikter ingår som 
ett av de fyra uppdrag som traditionellt förväntas av 
medierna i demokratins namn i Sverige: Att informe-
ra, förklara, erbjuda en arena för debatt och granska. 
(SOU 1975:79). 

Samtidigt har det förstås gjorts – och görs – många 
journalistiska granskningar av den kommunala sek-
torn. Men även när kommunjournalistik inte direkt 
lever upp till en idealbild av granskning finns ett värde 
i att ha journalister på plats. Nygren (2003) talar om 
fyra nivåer av granskning, där den lägsta nivån, den 
potentiella granskningen, kan sägas ha en förebyggan-
de funktion, alltså att makthavare påverkas enbart av 
vetskapen att de kan granskas. 

Det leder vidare till enkäten, och frågan om var det 
finns lokala redaktioner i dag.
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Resultat

1. Var finns lokala redaktioner? 

I var fjärde kommun saknas en lokal nyhetsredak-
tion enligt enkäten. I faktiska tal handlar det om 73 
kommuner. Denna siffra går att jämföra med att 104 
kommuner saknade dagspress- eller public service-re-
daktion enligt kartläggningen 2015/2016 (Nygren med 
flera, under utgivning). De 73 kommunerna har alltså 
inte heller redaktionellt bemannad lokal veckotidning, 
gratistidning, nyhetssajt eller annan etermedia.

I den här enkäten är lokal nyhetsredaktion beskrivet 
som en fysisk plats där det regelbundet sitter journalis-
ter. Definitionen täcker alltså inte in om det finns spo-
radiskt bemannad lokalredaktion eller reportrar på 
en huvudredaktion med orten som speciellt ansvars-
område. Det täcker inte heller om orten har en lokal 
titel som produceras i en annan kommun eller om det 
ges ut gratistidningar med visst redaktionellt inne-
håll, men utan egentlig redaktion. Resultatet är alltså 
en mer plats-specifik lista. Vilka konsekvenser från-
varon av en lokal redaktion kan ge tas upp närmare i 
 Hellekant Rowe/Karlssons kapitel i denna bok. 

Om även alla lokala mediers utgivningsorter räknas 
in, blir bilden något ljusare: 2016 gav det en lista med 
35 helt ”vita fläckar” på Sverigekartan (Leckner och 
Nygren 2016). 

Det kan också tilläggas att på andra frågor i enkä-
ten, som inte är kopplade till var den fysiska redaktio-
nen faktiskt finns, så har endast ett 10-tal kommuner 
svarat ”medietypen saknas” om prenumererad dags-
press. Det tyder alltså på att de flesta svenska kommu-



Kommunerna om tillståndet för den lokala journalistiken | 8382 | Carina Tenor

ner ändå anser att lokala dagstidningar täcker deras 
område. 

I enkäten svarar 28 kommuner (10 procent) att en 
redaktion i kommunen lagts ner under 2016/2017 med-
an 23 svarar ”vet inte” (8 procent). En avstämning mot 
branschnyheter och medieföretagen visar att bilden 
enkäten ger tycks stämma ganska väl som helhet, även 
om några av dessa nedläggningar skett under tidigare 
år och andra missats.

Dagspressen står för minst nio nedlagda lokalre-
daktioner 2016/2017 (sedan förra kartläggningen). 
Norrans redaktion i Malå stängdes i samband med att 
lokalredaktören gick i pension (Lindberg 2016). UNT 
(NTM-koncernen) bevakar numera Heby med hjälp av 
en regelbunden frilansare. När NTM-koncernens titlar 
i Norrbotten – NSD och Norrbottens Kuriren – slog 
samman sina redaktioner 2016, gällde det även lokalre-
daktionerna i Gällivare och Haparanda. När Mittmedia 
och Promedia gick ihop 2016 lade Dalarnas Tidningar 
ned sin lokalredaktion i Hedemora, och tog i stället 
över Avesta Tidnings redaktion (tidigare Promedia). 
VLT lade ner redaktionen i Hallstahammar som en del 
i ett större sparpaket (Hjärtberg 2016), och Hudiksvalls 
Tidning har inte längre redaktion i Bergsjö, Nordan-
stigs kommun, (Sundqvist 2016), båda Mittmedia. 

Det finns också exempel på att ensamredaktioner 
stängs och att reportern börjar jobba från en annan ort 
med kollegor, som när Norra Skåne (Skånska Dagbla-
det-koncernen) sagt upp sin lokal i Broby (Östra Gö-
inge kommun) och Arbetarbladet (Mittmedia) lämna-
de sin redaktion i Tierp (Löfvenberg 2016). 

Gratistidningskoncerner har också dragit ner: Lo-
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kalavisen A/S som ägs av JP/Politiken lade ner sina tit-
lar i Blekinge, Halmstad, Växjö, Ljungby och Marka-
ryd på grund av för dålig lönsamhet (Marklund 2017a). 
Ortstidningar i Väst, OTV, som ägs av Gota Media och 
Stampen, lade ner gratistidningen Kungsbacka-Nytt 
i mars 2017, medan den prenumererade upplagan får 
leva vidare (Marklund 2017b). Mitt i-koncernen gjor-
de tvärtom och behåller i stället gratisupplagan som 
täcker Lidingö, men lade ner den prenumererade upp-
lagan i juni 2017 (Kämpe 2017).

Utanför mediekoncernerna finns också mindre ak-
törer som lagt ner: Uddevalla-Posten saknade 14 pre-
numeranter för att få presstöd, vilket snabbt ledde till 
nedläggning i mars 2017 (P4 Väst 2017). 

Men antalet nystartade lokala medier som kommu-
nerna känner till är faktiskt fler än antalet redaktioner 
som lagts ner: I 45 kommuner (16 procent) uppges det 
ha startats nya lokala medier under 2016/2017. Det 
kan vara fler eftersom 23 svarande (8 procent) svarar 
att de inte vet. I frågan om lokala medier är det för-
tydligat att kommunens egna kanaler inte räknas in. 
Samtidigt kan de nya medierna ibland upplevas nästan 
som en kommunal kanal:

Vi har en lokaltidning som nästintill enbart fokuserar 
på kommunen numera. Utkommer dock endast en dag i 
veckan. Men har en stor del av sitt underlag baserat på 
handlingar från oss. (Informationsansvarig på lands-
bygdskommun i Jämtlands län)

Flera av de nya titlarna är prenumererade, veckoutgiv-
na tidningar, framför allt från ETC-gruppen.  Dessutom 
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har det startats ett antal lokala nyhetssajter, framför allt 
av expansiva 24 Journalistik AB, ett företag där Mitt-
media numera är delägare. Tidigare Jmini i Jönköping, 
numera Jkpg News, har också expanderat med två nya 
sajter in i NTM-koncernens starka fästen, medan Mitt-
media fått konkurrens av fristående sajter i både Norr-
tälje och Dalarna. Två av orterna som fanns med bland 
förra årets 35 ”vita fläckar” har numera lokala nyhets-
sajter: Smedjebacken och Säter. När det gäller radio och 
tv har public service-koncernen startat nya lokalredak-
tioner för SVT och SR i Övertorneå. Det finns också 
exempel på tidningar som återvänt till orter de tidigare 
lämnat, som Skånska Dagbladet, som åter har redak-
tion i Hörby.

Här är de 73 kommuner där det enligt enkäten helt 
saknas lokala redaktioner som är regelbundet beman-
nade av journalister:

Arboga Järfälla Skinnskatteberg

Askersund Kil Sorsele

Bengtsfors Knivsta Storfors

Berg Krokom Strömsund

Bjurholm Kungsör Surahammar

Bollebygd Kävlinge Svedala

Botkyrka Lilla Edet Tanum

Bräcke Ljusnarsberg Timrå

Burlöv Lomma Tranemo

Båstad Malung-Sälen Tyresö

Dorotea Malå Vallentuna

Eda Munkedal Vaxholm 

Forshaga Munkfors Vellinge

Grums Nora Värmdö
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Hallsberg Norberg Ydre

Hallstahammar Nordanstig Årjäng

Haninge Nykvarn Åsele

Heby Ockelbo Åstorp

Hedemora Orsa Älvdalen

Hofors Ovanåker Älvkarleby

Huddinge Oxelösund Öckerö

Håbo Perstorp Ödeshög

Högsby Ragunda Örkelljunga

Höör Rättviks kommun

Jokkmokk Salem kommun

Uppgifterna om var det saknas redaktioner har i möjli-
gaste mån stämts av med branschnyheter och tidnings-
företag. I något enstaka fall har det gått att konstatera 
att kommunen missuppfattat att en redaktion stängt. I 
andra fall har det handlat mer om gråzoner, som att re-
daktionslokal finns, men att det gjorts olika definitioner 
av om den är regelbundet bemannad. Men i huvudsak 
bygger listan alltså på hur informationsansvariga på 
kommunerna uppfattar läget och deras definitioner av 
en regelbundet bemannad redaktion med journalister.

2. Vilka medier är viktigast?

Oavsett var redaktionerna har sina lokaler, så har 
kommunerna fått svara på vilken typ av lokala medier 
som de upplever som viktigast – alltså har den vikti-
gaste rollen när det gäller journalistisk rapportering 
om kommunala frågor i just denna kommun. Eftersom 
alla orter till exempel inte täcks av fristående lokal ny-
hetssajt eller lokal-tv/närradio har det också gått att 
fylla i att medietypen saknas.

Enligt enkäten bedöms den prenumererade dagspres-
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sen ha den absolut viktigaste rollen när det gäller kom-
munjournalistik: Två tredjedelar av kommunerna (189 
kommuner) svarar ”mycket viktig roll”, medan knappt 
hälften av kommunerna ger motsvarande omdöme för 
P4-kanalerna (121 kommuner). För SVT handlar det 
om knappt var tredje kommun. Samtidigt anser nästan 
var fjärde kommun att gratistidningar har mycket vikti-
ga roller. Det finns även kommuner som rankar den fri-
stående lokala nyhetssajten lika högt (se tabell 1).

Tabell 1. Viktigaste medietyperna (Antal svar inom parentes)

 
Mycket 

viktig roll
Viktig 
roll

Ganska 
viktig 
roll

Mindre 
viktig 
roll

Finns, 
men har 
oviktig 

roll

Medie-
typ 

saknas*

Lokal/regional 
prenumererad 
dagspress 
 inklusive webb

67% 
(189)

20% 
(57)

8%  
(22)

1%  
(4)

0%  
(0)

4%  
(11)

Radio P4 Sveriges 
Radio inklusive 
webb

43% 
(121)

34% 
(96)

17%  
(47)

5%  
(13)

1%  
(3)

1%  
(3)

SVT:s  regionala 
 nyheter  inklusive 
webb

31%  
(87)

30% 
(85)

22% 
(63)

12%  
(33)

3%  
(9)

2%  
(6)

Lokal gratis-
tidning inklusive 
eventuell webb

24%  
(67)

19% 
(53)

20%  
(56)

19% 
(55)

5%  
(15)

13% 
(37)

Lokal-tv/ 
närradio

8%  
(24)

7% 
(19)

10% 
 (28)

22%  
(62)

12%  
(33)

41% 
(117)

Fristående lokal 
nyhetssajt

6%  
(17)

8% 
(24)

14% 
 (39)

18%  
(50)

5%  
(13)

49% 
(140)

Frågan i enkäten lyder: Vilken typ av lokala medier upplever du har den viktigaste 
rollen i dagens journalistiska rapportering om kommunala frågor hos er (oavsett 
var de har redaktion)? 
* Trots att P4 och SVT formellt sett rapporterar från hela Sverige, så har ett fåtal kom-
muner svarat att dessa medietyper saknas i deras kommun. Det kan handla om att 
mediesituationen faktiskt uppfattas så av de svarande, eller att frågan missuppfattats. 
Att antalet kryss på ”medietypen saknas” varierar något mellan frågorna kan tyda på 
det senare. Antal svar: 283 kommuner.
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Läggs alternativen ”mycket viktig” och ”viktig” ihop 
blir inte skillnaden mellan dagspress och P4 lika stor: 
87 respektive 77 procent. Även gratistidningarna ham-
nar tätt efter med 67 procent, medan SVT rankas som 
viktig/mycket viktig hos 60 procent av kommunerna.

Det är enbart för dagspressen som viktigheten blir 
lägre på orter som saknar redaktion, men dagspressen 
är fortfarande det viktigaste medieslaget. Både loka-
la etermedier (närradio/lokal-tv) och gratistidningar 
bedöms som viktigare i kommuner utan redaktioner, 
medan ingen större skillnad syns när det gäller public 
service (se tabell 2). Observera dock att ”kommuner 
med lokal redaktion” inte svarar på vilket medieslag 
som har lokala journalister på plats.

Tabell 2. Viktighet i kommuner med och utan redaktion  
(Värde 0–4)

Prenumererad
dagspress

P4-
kanaler

SVT
regional

Gratis-
tidning

Fristående
nyhetssajt

Lokal 
eter

Kommuner 
med lokal 
redaktion 3,64 3,14 2,72 2,26 1,83 1,52

Kommuner 
som saknar 
redaktioner 3,44 3,16 2,86 2,84 1,97 1,98

Medieslagen inkluderar webb. Svaren är graderade 0 till 4. Frågan i enkäten lyder: Vilken 
typ av lokala medier upplever du har den viktigaste rollen i dagens journalistiska 
rapportering om kommunala frågor hos er (oavsett var de har redaktion)? Svarsal-
ternativen motsvarar fem steg mellan Mycket viktig roll (4), Viktig roll (3), Ganska viktig 
roll (2), Mindre viktig roll (1), Finns, men har oviktig roll (0).

Nedbrutet på kommuntyper syns också en skillnad: 
Prenumererad dagspress har störst betydelse i mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner, men något 
mindre betydelse i storstadsregionerna (se tabell 3). 
Högst graderas prenumererad dagspress i Blekinge, 
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Halland, Kronoberg och Västernorrland med värdet 
4,0 (max), och lägst i Stockholms län (3,0). ”De pre-
numererade tidningar som finns i länet fokuserar mer 
på Stockholms stad, vilket gör det svårare som närlig-
gande kommun att fånga deras intresse” kommenterar 
den informationsansvariga i en av kranskommunerna.

Tabell 3. Viktigaste medier uppdelat på kommungrupper  
(Värde 0–4)

Prenumererad
dagspress

P4-
kanaler

SVT
regional

Gratis-
tidning

Fristående
nyhetssajt

Lokal 
eter

Mindre städer/
tätorter och 
landsbygds-
kommuner 3,7 3,2 2,8 2,2 1,8 1,7

Storstäder och 
storstadsnära 
kommuner 3,2 2,9 2,7 3,4 1,9 1,5

Större städer 
och kommuner 
nära större stad 3,6 3,1 2,7 2,3 1,9 1,6

I genomsnitt 3,6 3,1 2,8 2,4 1,9 1,6

Medieslagen inkluderar webb. För indelningen i kommungrupper, se (SKL 2017). Svaren 
är graderade 0 till 4.
Frågan i enkäten lyder: Vilken typ av lokala medier upplever du har den viktigaste 
rollen i dagens journalistiska rapportering om kommunala frågor hos er (oavsett 
var de har redaktion)? Svarsalternativen motsvarar fem steg mellan Mycket viktig roll 
(4), Viktig roll (3), Ganska viktig roll (2), Mindre viktig roll (1), Finns, men har oviktig roll 
(0). Antal svarande=283 kommuner

Även P4-kanalernas viktighet graderas på ett liknande 
sätt mellan kommungrupperna, och i jämförelse med 
SVT:s regionala nyheter upplevs P4 allmänt som mer 
viktiga. Dock är Västernorrland och Blekinge två län där 
både P4 och SVT rankas högt när det gäller kommun-
journalistik. I länen Gävleborg, Jönköping och Sörm-
land bedöms P4 ha något lägre viktighet jämfört med 
andra län. Lägst rankas betydelsen av SVT:s  kommunala 
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bevakning i Västra Götalands län, som ju dock är sam-
manräknat av svaren från 46 olika  kommuner. 

Både glesbygdskommuner och kommuner i Stock-
holms län kan uppleva sig underbevakade:

Regional och nationell media rapporterar knappt nå-
got alls från Västerbottens inlandskommuner annat än 
blåljus-nyheter i regional media. När personer räknar 
TV-inslag och tidningsartiklar är inlandskommunerna 
väldigt underrepresenterade i regional media. Det är en 
negativ trend som pågått i många år. (Informationsansva-
rig på kommun i Västerbottens län)

P4 bevakar sällan [kommunens namn]. Vi har endast 
 Mitti som lokaltidning. (Informationsansvarig på kom-
mun i Stockholms län)

Områden där gratistidningen ses som särskilt betydelse-
full är inte överraskande Stockholms län, där både 
 Direktpress och Mitti ger ut flera lokala titlar. Värdet i 
Stockholms län är 3,6 – att jämföra med snittet för hela 
landet: 2,4. Även i Västernorrlands län graderas gratis-
tidningar på ett värde som hamnar över ”viktig”. När det 
gäller sajter och lokala eter-medier är svaren färre, efter-
som förekomsten är lägre. Kalmar och Blekinge är de två 
län som graderar betydelsen av fristående lokala sajter 
högst (värde 2,8 respektive 2,4 med svar från 6 respektive 
5 kommuner). Det kan jämföras med att Jönköpings län, 
som ju har en lång tradition av fristående lokala sajter, får 
ett värde på 2,0 (svar från 9 kommuner på denna fråga). 
Det placerar Jönköpings län i paritet med de kommuner i 
Stockholm och Skåne län som har fristående sajter.



Kommunerna om tillståndet för den lokala journalistiken | 9190 | Carina Tenor

Lokal etermedia utanför public service fyller också 
vissa funktioner när det gäller kommunbevakning, se 
Tabell 1. Däremot är det svårt att veta om de svarande 
kan ha räknat in rena direktsändningar av kommun-
fullmäktige, som är en vanlig uppgift för närradio och 
lokal-tv (Tenor, 2016). I kommentarer nämns dock ett 
konkret exempel på närradio-program som tar upp 
kommunala frågor på ett journalistiskt sätt.

3. Mediernas utveckling

Svaren om hur medierna förändrats ger en tydlig bild 
av att kommunerna upplever försämringar inom pre-
numererad dagspress. Ett 100-tal kommuner svarar att 
dagspressens kommunbevakning blivit sämre, ett 30-tal 
till och med att den blivit mycket sämre. Det innebär att 
45 procent av kommunerna bedömer att den prenume-
rerade dagspressen blivit sämre/mycket sämre. I kom-
muner som saknar journalister på plats är siffran ännu 
högre: cirka 60 procent (43 kommuner). Det går också 
att se att kommuner där redaktioner nyligen lagts ner 
eller slagits ihop svarar att de upplever en försämring.

Enkätfrågan lyder: Hur upplever du att den journa-
listiska rapporteringen om lokala kommunala frågor 
från följande medier har förändrats? Det anges alltså 
inget avgränsat tidsspann, vilket fått en del (berätti-
gad) kritik av de svarande. Några har påpekat att de 
arbetat alltför kort tid inom kommunen för att kun-
na svara. Med tanke på detta har det varit möjligt att 
svara ”kan inte avgöra” på denna fråga. De flesta har 
ändå valt att dela sin uppfattning om hur de tycker att 
kommunbevakningen försämrats, förbättrats eller va-
rit oförändrad (se tabell 4). 
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Tabell 4. Upplevda förändringar av kommunbevakning  
(Antal svar inom parentes) 

 
Prenumererad 

dagspress P4-kanaler
Gratis-
tidning

Fristående 
nyhetssajt

Lokal  
etermedia

Mycket 
sämre

10%  
(29)

2% 
(6)

2% 
(7)

0% 
(1)

2% 
(5)

Sämre
35%  
(98)

14% 
(39) 

10% 
(28)

4% 
(12)

4% 
(11)

Oförändrad
36%  
(103)

61% 
(174)

54% 
(152)

26% 
(74) 

40% 
(114)

Bättre
8%  
(24)

12% 
(33)

 
(34)

6% 
(17)

4% 
(10)

Mycket 
bättre

1%  
(4)

2% 
(7)

3% 
(8)

2% 
(7)

1% 
(3)

Kan inte 
avgöra

5%  
(14)

8% 
(22)

6% 
(18)

12% 
(34)

10% 
(27)

Medietyp 
saknas

4%  
(11)

1% 
(2)

13% 
(36)

49% 
(138)

40% 
(113)

Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporteringen om 
lokala kommunala frågor från följande medier har förändrats? I frågan anges allt-
så inget avgränsat tidsspann, utan det har lämnats till de svarande med möjlighet att 
kommentera. Regional SVT saknas tyvärr. Observera att kommunernas svar ”Medietyp 
saknas” inte är helt konsekvent mellan frågorna, vilket kan tyda på att andra svar känts 
mer relevanta. Totalt antal svarande=283 kommuner

Det kan vara värt att understryka att enkäten svarar 
på en upplevd förändring och inte undersöker faktiska 
förändringar. Kommentarerna kastar dock lite extra 
ljus på resonemangen bakom svaren. Kritiken mot pre-
numererad dagspress grundas mycket i att resurserna 
minskat, vilket lett till minskad daglig närvaro, mins-
kad närvaro kvällar och helger och allmän tidsbrist.

De skriver om det vi uppmärksammar och det som de får 
in tips om av allmänheten. Men de letar inte längre i diarier 
etc. En stor skillnad är också att det saknas kritiska frågor 
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i deras artiklar och det är mer information än journalistik. 
(Informationsansvarig på kommun i Dalarnas län)

En annan synpunkt handlar om koncernstrukturer: 
Ägare utan lokal förankring leder till att dagstidning-
arna inte utvecklas på samma sätt, menar den informa-
tionsansvariga på en kommun i Norrbottens län. Men 
framför allt ses tidsbristen, som också handlar om ett 
utökat uppdrag med webb och webb-tv inom de tidiga-
re tidningsföretagen, som avgörande. Den kommunala 
bevakningen upplevs ibland också som ojämn och be-
roende av vilken journalist som för tillfället bevakar 
kommunen eller vilken fråga det handlar om. Kritiska 
kommentarer förekommer också om klickbeten i form 
av förenklade konflikter och negativ rapportering. Det 
gäller även lokaltidningars Facebook-uppdateringar: 

Vad jag tycker mig skönja ha hänt under det sista halvår-
et/året är att den lokala nyhetstidningen jagar klick/likes/
kommentarer på framför allt Facebook /…/ när de län-
kar, på facebook, till artikeln, skriver de ibland ett ganska 
skevt inlägg till inlägget, som invånare går igång på. (In-
formationsansvarig på kommun i Jönköpings län)

Ett 100-tal kommuner svarar ändå att kvaliteten hos 
dagspressen är oförändrad, och ytterligare några att 
dagspressen blivit bättre. Då kan kommentarerna 
vara: ”Vi har en mycket ambitiös lokaltidning” (infor-
mationsansvarig på mindre stad i Skåne län) och: ”Den 
journalistiska rapporteringen gällande lokala kom-
munala frågor har alltid varit mycket och bra” (infor-
mationsansvarig på landsbygdskommun i Kalmar län).
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Att allt fler lokaltidningar tar betalt lyfts också fram 
som ett demokratiproblem av en av de svarande. Det 
gör, enligt denne, det svårare att ”motverka andra ak-
törers placerade ’nyheter’ där det finns dolda agendor 
och avsändare” – en kommentar som i all sin missnöjd-
het visar på lokaltidningens betydelse. 

För P4-kanalerna har något fler kommuner ansett 
att bevakningen försämrats än förbättrats (se tabell 4 
ovan). Den stora gruppen upplever dock att kommun-
bevakningen är oförändrad. I jämförelse med dagspress 
har den inte alltid samma betydelse, konstaterar till ex-
empel den informationsansvarige på en kommun i Jön-
köpings län: ”SR, med ett bredare bevakningsområde, 
är en ytterst kompetent redaktion men utan samma för-
utsättningar till daglig bevakning av  kommunen.”

I utformningen av enkäten har SVT tyvärr fallit bort 
under denna fråga. I stället har flera valt att kommen-
tera i löpande text på följande sätt (två av citaten är 
helt anonymiserade):

Lokal-tv är relativt dåliga på att bevaka kommuner, för-
utom de största. (Informationsansvarig på kommun i 
Kronobergs län)

Så länge den lokala [SVT-]redaktionen finns kvar i [kom-
munen] får den betyget oförändrad.

Känns som om TV kommer allt längre ifrån oss på lands-
bygden, våra lokala frågor finns knappt inte med alls 
längre. (Informationsansvarig på kommun i Västra Gö-
talands län)
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Märker av sämre journalistik till viss del på grund av 
minskade resurser – främst SVT. (Informationsansvarig 
på kommun i Värmlands län)

SVT:s regionala nyheter har ni inte med här men upplever 
att även den har blivit sämre. (Informationsansvarig på 
kommun i Västerbottens län)

[Kommunens namn] förlorade sin lokalredaktion för 
SVT regionala nyhet för några år sedan. Numera om-
nämns [kommunen] nästan aldrig i etermedia.

Som framgår av tabell 4 finns det också ett antal kom-
muner där lokala etermedier, gratistidningen och den 
fristående lokala nyhetssajten står för en förbättrad 
kommunbevakning. ”Allt [är] sämre utom gratistid-
ningen” kommenterar till och med en informations-
ansvarig i Norrbotten. Från Jönköpings län kommer 
kommentaren: ”Glädjande nog tar webbtidningen kliv 
framåt och rapporterar i allt större utsträckning om 
aktuella ärenden till kommunala nämnder etc.”

Tabell 5 visar ett sammanvägt värde uppdelat på 
kommuntyper. Den visar att försämringarna inom 
dagspress upplevs starkast i landsbygdskommuner 
och pendlingskommuner nära större stad, men oför-
ändrat i storstäderna, där gratistidningar i stället får 
ett positivt värde. Försämringen är extra märkbar för 
dagspressen på orter där det saknas redaktion. Här 
blir differensen −0,88 jämfört med −0,34 på orter med 
redaktion. Även för gratistidningar är differensen stör-
re beroende på om orten har redaktion eller inte. 

Det kan också vara intressant att se att fristående 
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lokala nyhetssajter anses ha förbättrat sin kommunbe-
vakning på ett sätt som får visst genomslag i exempelvis 
storstäder och landsbygdskommuner med  besöksnäring.

Tabell 5. Upplevda förändringar av kommunbevakning  
(Differens)

Dagspress
Gratis-
tidning P4

Lokal 
nyhetssajt

Lokal  
etermedia

Landsbygds-
kommun −0.76 −0.11 −0.13 −0.11 0.00

Landsbygdskom-
mun med besöks-
näring −1.36 −0.11 −0.25 0.50 0.25

Mindre stad/tätort −0.37 0.00 −0.04 0.00 −0.18

Pendlingskommun 
nära mindre tätort −0.36 −0.10 −0.09 0.20 0.00

Större stad −0.40 0.12 −0.15 0.27 −0.15

Pendlingskommun 
nära större stad −0.67 0.05 0.11 0.24 0.00

Lågpendlings-
kommun nära 
större stad 0.00 0.16 0.07 0.08 −0.19

Storstäder 0.00 0.67 0.00 1.00 0.00

Pendlingskommun 
nära storstad −0.36 0.17 0.14 0.14 0.04

Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporteringen om 
lokala kommunala frågor från följande medier har förändrats? Svarsalternativen har 
räknats om till siffror: Mycket bättre (+2), Bättre (+1), Oförändrad (0), Sämre (–1) och 
mycket sämre (–2). Totalt antal svarande=283 kommuner

4. Pressmeddelanden

Ett mått på den lokala journalistikens kvalitet kan vara 
hur enkelt kommunen får sina pressmeddelanden pu-
blicerade utan några egentliga ändringar. Detta var allt-
så något som flera kommunikatörer spontant tog upp i 
samband med kartläggningen 2015/2016. Synpunkter-
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na handlade dels om förväntningar på att redaktioner-
na skulle vara mer kritiska, men också att informatörer 
fått ändra arbetssätt så att materialet gick att public-
era utan ändringar som en artikel. Även utan utsända 
pressmeddelanden var upplevelsen att lokala medier 
kunde gå in på hemsidan eller sociala medier och ”häm-
ta” nyheter som kommunens informatör skrivit, även 
ordagrant (Tenor, 2016). Enkäten gav möjlighet att föl-
ja upp de här signalerna på ett mer strukturerat vis.

Enligt enkätsvaren är det framför allt lokal dags-
press och gratistidningar som publicerar pressmedde-
landen rakt av (se tabell 6). Om det finns en redaktion 
eller inte verkar inte ha betydelse, och det finns heller 
inga tydliga skillnader mellan kommungrupperna. 
Det kan givetvis bero på att det är en så utbredd erfa-
renhet: Drygt åtta av tio kommuner upplever att de-
ras pressmeddelanden publiceras utan ändringar då 
och då till mycket ofta av dagspressen. Så här lyder en 
 kommentar:

Det märks att antalet reportrar på lokaltidningen mins-
kat kraftigt. Färre granskande artiklar och även färre 
vanliga nyhetsartiklar om kommunen. Våra pressmedde-
landen publiceras i stor utsträckning och oftast är de helt 
oförändrade. (Informationsansvarig på mindre kommun 
i Västra Götalands län)

Inom public service är det något vanligare att den lo-
kala P4-stationen publicerar kommunala pressmed-
delanden utan större förändringar (då och då/ofta/ 
mycket ofta=44 procent) jämfört med den regionala 
SVT-kanalen (då och då/ofta/mycket ofta=38 pro-
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cent). Samtidigt svarar nästan två av tio kommuner att 
SVT aldrig gör så, och var tionde kommun samma för 
P4 (se tabell 6). 

Tabell 6. Kommunerna om hur ofta deras pressmeddelanden 
publiceras utan större förändringar av olika medieslag  
(Antal svar inom parentes)

Aldrig Sällan
Då och 

då Ofta
Mycket 

ofta Vet ej
Antal 
svar*

Lokal/regional 
 prenumererad dags-
press inklusive webb

4% 
(11) 

13% 
(36)

32% 
(87)

31% 
(85)

19% 
(51)

1% 
(3) 273

Radio P4 Sveriges  
Radio inklusive webb

12% 
(34)

36% 
(102)

35% 
(97)

9% 
(25)

1% 
(3)

7% 
(20) 281

SVT:s regionala   
nyheter inklusive webb

17% 
(48)

39% 
(108)

30% 
(83)

8% 
(22)

1% 
(2)

6% 
(17) 280

Lokal gratistidning 
inklusive eventuell 
webb

12% 
(29)

12% 
(30)

30% 
(73)

22% 
(55)

19% 
(47)

5% 
(13) 247

Lokal-tv 
/närradio

22% 
(36)

22% 
(36)

19% 
(32)

5% 
(9)

4% 
(6)

28% 
(46) 165

Fristående lokal  
nyhetssajt

11% 
(15)

13% 
(18)

25% 
(35)

14% 
(20)

14% 
(19)

23% 
(32) 139

Frågan i enkäten lyder: Händer det att kommunens pressmeddelanden publiceras, i 
sin helhet eller endast med mindre ändringar, av följande medier? Svarsalternativen 
är Aldrig (0), Sällan (1) Då och då (2), Ofta (3), och Mycket ofta (4), och ”Vet inte”.
*Övriga kommuner har angett ”Medietypen saknas”. Totalt antal svarande=283. 

Sju av tio kommuner med gratistidning upplever att 
deras kommunala pressmeddelanden kan publiceras i 
princip rakt av då och då/ofta/mycket ofta, vilket också 
gäller hälften av kommunerna med lokala nyhetssajter. 

Upplevelsen att dagspressen publicerar pressmed-
delanden ofta eller mycket ofta är relativt spridd över 
hela landet. I några län anses det dock vanligare bland 
gratistidningarna, framför allt gäller det Stockholms 
län och Västmanlands län (se tabell 7).
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Tabell 7. Upplevelsen att pressmeddelanden publiceras utan 
större ändringar uppdelat på län och medieslag (Värde 0–4)

Dagspress
Gratis-
tidning SVT P4

Nyhets-
sajt

Lokala 
etermedier

Blekinge län 2.8 1.5 1.8 2.0 2.8 2.5

Dalarnas län 2.6 1.8 1.3 1.3 1.4 1.3

Gotlands län 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0

Gävleborgs län 2.5 1.1 1.7 1.7 1.5 0.8

Hallands län 2.7 2.8 1.2 1.3 0.0 1.0

Jämtlands län 2.3 1.3 1.7 1.7 1.2 1.6

Jönköpings län 2.2 2.2 1.1 1.3 2.0 0.6

Kalmar län 3.3 2.1 1.5 1.9 2.6 2.0

Kronobergs län 2.5 2.0 1.0 1.5 2.3 2.0

Norrbottens län 2.9 3.0 1.9 1.8 1.9 1.4

Skåne län 2.4 2.8 1.2 1.2 2.0 1.1

Stockholms län 1.9 2.6 1.1 1.1 2.8 1.7

Söder manlands 
län 1.9 1.3 1.3 1.3 1.5 0.5

Uppsala län 2.4 2.1 1.3 1.6 4.0 1.0

Värmlands län 2.2 1.4 1.1 1.0 2.0 0.3

Västerbottens län 2.9 2.3 2.0 2.1 1.3 1.4

Västernorrlands 
län 2.3 1.7 1.4 1.5 4.0

Västmanlands 
län 2.4 3.1 2.0 2.0 1.5 1.3

Västra Götalands 
län 2.3 2.3 1.0 1.3 2.2 1.1

Örebro län 2.8 2.1 1.7 1.8 2.5 1.0

Östergötlands 
län 2.6 2.7 1.6 1.8 1.6 1.6

Frågan i enkäten lyder: Händer det att kommunens pressmeddelanden publiceras, 
i sin helhet eller endast med mindre ändringar, av följande medier? Siffran är ett 
sammanräknat värde av kommunernas svar, där svaren är graderade 0 till 4. Aldrig =0, 
Sällan =1, Då och då =2, Ofta =3, och Mycket ofta= 4. Dessutom finns alternativet 
”medietypen saknas”, vilket gör att siffran ofta bygger på betydligt lägre antal svar i vissa 
kategorier, se tabell 6. 
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Upplevelsen varierar givetvis också inom länen. Mest 
samstämmiga om att lokal dagspress publicerar press-
meddelanden i princip rakt av ”mycket ofta” är kom-
munerna i Kalmar län där hälften av kommunerna gett 
detta svar. För gratistidningar är det i stället Västman-
lands län som sticker ut, drygt hälften av kommunerna 
upplever att det sker ”mycket ofta”. 

För P4 finns erfarenheten ”mycket ofta” bland kom-
muner i Västerbottens län, Kalmar län och Västra Göta-
lands län. Medräknat svarsalternativet ”ofta” handlar 
det om 16 län för P4. När det gäller SVT är det bara 
kommuner inom Kalmar respektive Gävleborgs län 
som svarat ”mycket ofta”, men om svaret ”ofta” räknas 
in handlar det om 14 län. Det skulle alltså tyda på att 
uppfattningen att P4-kanalernas villighet att publicera 
kommunala pressmeddelanden upplevs som både nå-
got mer vanlig och något mer spridd jämfört med SVTs. 

5. Kommunjournalistikens kvalitet

Hur redaktioner hanterar pressmeddelanden lyfts 
alltså fram som ett mått på journalistisk integritet av 
många kommunala informatörer. Nu har det blivit 
dags att bredda bilden till en sammanlagd upplevelse 
av de lokala medierna och hur de bevakar den kommu-
nala verksamheten. I enkäten har mediernas uppdrag 
i demokratins tjänst delats upp på fyra funktioner: 1) 
informera, 2) förklara, 3) erbjuda en arena för debatt 
och 4) granska.

I kommuner där det finns lokala redaktioner upp-
fattas medierna uppfylla alla dessa funktioner bättre. 
Det gäller särskilt uppgiften att vara arena för debatt 
och att granska. I storstäderna uppfattas de lokala me-
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dierna fylla funktionerna ”förklara” och ”granska” 
bättre än på landsbygden.

Sammantaget upplevs lokala medier framför allt 
vara bra på att informera, men det förekommer också 
en hel del granskning. Dock svarar 15 kommuner (5 
procent) att de inte granskas alls av medier (se tabell 8).

Tabell 8. Så väl uppfyller lokala medier sina uppdrag  
(Antal inom parentes)

Mycket väl Väl Ganska Till viss del Inte alls

Informerar 
medborgare 17% (47) 37% (106) 28% (79) 17% (49) 1% (2)

Förklarar för 
medborgarna 7% (19) 19% (55) 26% (74) 40% (112) 8% (23)

Erbjuder med-
borgarna en 
arena för debatt 11% (31) 24% (68) 32% (91) 28% (80) 5% (13)

Granskar 11% (30) 32% (91) 25% (72) 27% (75) 5% (15)

Frågan i enkäten lyder: Vilka uppgifter tycker du att den lokala journalistiken upp-
fyller i bevakningen av kommunens verksamhet (sammantagen bild av de medier 
ni har): 1) INFORMERAR medborgare 2) FÖRKLARAR för medborgarna 3) Er-
bjuder medborgarna en ARENA FÖR DEBATT 4) GRANSKAR. Svarsalternativen 
är: Stämmer mycket väl (4), stämmer väl (3), stämmer ganska väl (2), stämmer till viss 
del (1), stämmer inte alls (0). Totalt antal svar: 283.

Men även om lokala medier framför allt är bra på att 
informera, så kanske medborgarna inte alltid blir klo-
kare för det. Så här uttrycker sig den informationsan-
svariga på en kommun i Jämtlands län:

Det publiceras en hel del om vad som pågår i kommunen, 
men näst intill aldrig varför eller vilka lagar dessa beslut 
fattas på. /…/ Känner att den lokala tidskriften skapar 
mer förvirring hos kommunmedborgarna om hur/varför 
beslut fattas. 



Kommunerna om tillståndet för den lokala journalistiken | 101100 | Carina Tenor

Sammantaget upplevs lokala medier till och med vara 
sämre på att förklara än på att granska. Svarande tyck-
er att komplexa frågeställningar och komplicerade 
ämnen väljs bort, och konstaterar att medielogiken 
gynnar konflikter och personcentrerade nyheter. 

De lokala medierna är bra på att granska kommunen. Ty-
värr har de lätt att agera populistiskt – alltså gynna miss-
nöjda grupper som hörs mycket och är motståndare mot 
kommunala beslut. Tycker de är dåliga på att förklara för 
medborgarna på grund av att de söker enkel dramaturgi. 
(Informationsansvarig i Värmlands län)

Konfliktorienterade nyheter och klickvänliga webb-
rubriker kan påverka bilden av den kommunala or-
ganisationen orättvist negativt, menar några. Men i 
enkäten riktas också en del kritik mot journalisternas 
kunnande: ”Reportrarna har sämre kunskaper om 
kommunen och är latare än tidigare”, ”enkla vägen i 
alla lägen”, ”lägre nivå av allmänbildning vilket ibland 
leder till rena felaktigheter” är några av dessa kom-
mentarer. Här kritiseras också attityden hos medier-
na när det blivit fel: ”Väldigt dålig faktakoll, men även 
otrevligt svar när vi tar kontakt för att dementera” (in-
formationsansvarig på kommun i Västmanlands län).

Men synpunkter på bristande sakkunskap behöver 
inte handla om oro för direkta felaktigheter, utan att en 
icke insatt journalist får svårt att ställa de verkligt intres-
santa frågorna. En kommentar handlar om att när per-
soner på kommunen intervjuas och har ett kunskaps-
övertag kan de enkelt styra innehållet i  artiklarna.

Recensionerna är alltså hårda emellanåt, vilket ska 
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sättas i relation till en uttryckt förväntan på medierna 
att sköta ett granskande uppdrag. Ett typiskt citat ser 
ut så här: ”Lokal medias bevakning och granskning 
av politiskt styrda verksamheter är avgörande för ett 
väl fungerande rättssamhälle som grundar sig på våra 
demokratiska principer.” (informationsansvarig på 
kommun i Västra Götalands län). 

Många påpekar att medierna borde granska kom-
munen mycket mer, men att de märker att medierna 
har brist på resurser eller lokal närvaro, vilket gör det 
svårare att få in tips, bedöma dem och följa upp dem. 
Förutsättningarna för granskning varierar förstås mel-
lan medier, vilket också kommenteras. 

När det gäller lokala medier som arena för debatt, 
så upplevs lokala medier uppfylla den rollen i varie-
rande utsträckning. Den informationsansvarige i en 
större stad lyfter fram att det stora medieutbudet inne-
bär stora förutsättningar för debatt, medan en lands-
bygdskommun är mer missnöjd:

I arenan för debatt är det svårt att få insändare, debatt-
artiklar etc publicerade – här dominerar de större städerna 
totalt. På nationell nivå är det katastrofalt illa i rapporte-
ringen om landet utanför Stockholm och de större städer-
na! (Informationsansvarig på kommun i Västerbottens län)

Att dagspressen dragit ned tycks också vara märkbart 
på detta område:

I takt med att lokala medier ger mindre utrymme åt och 
lägger mindre energi på exempelvis insändare så krymper 
arenan för debatt. Allt mer inlåst material i de båda lokala 
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tidningarna försämrar allmänhetens tillgång till lokala ny-
heter på webben och därmed allt ovan att informera, förkla-
ra, stimulera debatt. (Informationsansvarig i Uppsala län)

Ett konstaterande är att mycket av debatten numera 
sker på sociala medier, och kritik uttrycks även om hur 
medierna sköter moderering och kontroll av kommen-
tarer på sina Facebook-sidor.

Spelar det då någon roll om det finns lokala journa-
lister på plats eller inte? För tre av fyra uppdrag syns 
en skillnad: En större andel kommuner där det finns 
redaktioner svarar väl/mycket väl på frågan om lokala 
medier informerar, förklarar och erbjuder en arena för 
debatt. Ett kanske överraskande resultat är däremot 
att samma skillnad inte kan avläsas när det gäller upp-
draget att granska (se tabell 9).

Tabell 9. Andel kommuner med respektive utan redaktion 
som anser att lokala medier uppfyller journalistiska uppdrag 
väl/mycket väl (Antal inom parentes)

Granska Debatt Förklara Informera

Med redaktion 41% (86) 39% (82) 28% (58) 55% (115)

Utan redaktion 40% (30) 21% (16) 19% (14) 45% (34)

6. Större städer mest nöjda

Avslutningsvis fick de svarande fylla i hur mediebevakad 
deras kommun är i form av ett sorts betyg på en skala 
från 1–7. Det visade sig att det högsta betyget gavs av 
kommuner som tillhör gruppen Större städer och kom-
muner nära större stad (kommungrupp B), följt av stor-
stadsområdena (A), medan mindre städer och lands-
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bygdskommuner (grupp C) hamnade lägst. Uppdelat på 
mer detaljerade kommungrupper ser resultatet ut så här:

Tabell 10. Upplevd kvalitet på kommunbevakningen,  
skala 1–7, per kommungrupp

1. Större stad (B3) 5,1

2. Storstäder (A1) 5,0

3. Mindre stad/tätort (C6) 4,8

4. Pendlingskommun nära storstad (A2) 4,7

5. Lågpendlingskommun nära större stad (B4) 4,7

6. Pendlingskommun nära mindre tätort (C7) 4,4

7. Pendlingskommun nära större stad (B5) 4,1

8. Landsbygdskommun (C8) 3,9

9. Landsbygdskommun m. besöksnäring (C9) 3,7

Gruppen större städer utgör ofta ett regionalt centrum 
för lokala medier, och kan ha både en egen dagstid-
ning och public service-redaktioner. 70 procent av de 
större städerna har också andra lokala medier, som 
gratistidning eller nyhetssajt (Nygren med flera,  under 
utgivning). Det kan vara förklaringar till att just de in-
formationsansvariga i större städer är mer nöjda med 
mediebevakningens kvalitet. Pendlingskommunerna 
runt de större städerna är mindre nöjda med medi-
ernas kvalitet än kommuner där befolkningen inte 
pendlar lika mycket. I de svenska storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg, Malmö går det att se en skill-
nad mellan storstäderna och deras kranskommuner 
och förorter, där traditionella medier har få redaktio-
ner. Å andra sidan finns där andra aktörer, framför 
allt en rik flora av gratistidningar som tillhör större 
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medieföretag. Allra lägst rankas alltså mediekvalite-
ten i gruppen landsbygdskommuner. Här har många 
nedläggningar av lokalredaktioner skett, även om det 
också finns en del lokala gratistidningar, nyhetssajter 
med mera (ibid). Detta tycks dock inte uppväga att de 
traditionella medierna dragit sig tillbaka.

Om kommunernas omdömen i stället presenteras 
länsvis, så hamnar Blekinge, Södermanland och Kal-
mar län i topp och Gävleborg, Jämtland och Norrbot-
tens län i botten (se tabell 11). De länsvisa siffrorna 
kan ge intressanta utgångspunkter för lokala medie-
diskussioner och den som vill fördjupa sig ytterligare 
hittar också en länsvis översikt över hur väl medier-
na anses fylla olika uppdrag (informera, granska etc) 
som bilaga 1.

Tabell 11. Upplevd kvalitet på kommunbevakningen,  
skala 1–7, per län

1. Blekinge län 5,2

2. Södermanlands län 5,1

3. Kalmar län 5,0

4. Värmlands län 4,9

5. Västra Götaland 4,9

6. Hallands län 4,8

7. Stockholms län 4,7

8. Jönköpings län 4,6

9. Örebro län 4,5

10. Västernorrlands län 4,4

11. Östergötlands län 4,3

12. Uppsala län 4,1
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13. Västerbottens län 4,1

14. Skåne län 4,1

15. Kronobergs län 4,0

16. Västmanlands län 4,0

17. Dalarnas län 3,9

18. Norrbottens län 3,6

19. Jämtlands län 3,3

20. Gävleborgs län 3,2

Några slutsatser

Det är fortfarande de traditionella medierna – dags-
press och public service – som upplevs som viktigast 
när det gäller att bevaka Sveriges kommuner. Undan-
taget är storstadsområdena, där gratistidningar anses 
lika viktiga som dagspressen. Lokala sajter och lokala 
etermedier anses inte viktiga i särskilt många kommu-
ner, men det finns också sådana exempel. Dagspressen 
behåller också sin roll som viktigast för kommun-
bevakningen även i kommuner som saknar redaktioner. 

I enkäten syns en tydlig effekt av de senaste årens 
nedskärningar inom dagspressföretagen: Nästan hälf-
ten av Sveriges kommuner upplever en försämring. 
Det gäller i särskilt stor utsträckning kommuner som 
saknar redaktion och kommuner som svarat att redak-
tioner nyligen lagts ner eller slagits ihop. Landsbygds-
kommunerna, som redan tidigare sett mycket av den 
här utvecklingen, är minst nöjda med de lokala medi-
ernas kommunjournalistik. 

Om styrkebalansen mellan informatörer och jour-
nalister betraktas med oro från mediernas håll, så ut-
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trycks oro även från andra hållet; att kvaliteten på lokal 
journalistik försämras. Att många på kommunernas 
informationsavdelningar själva är före detta journa-
lister kan förstås bidra till att stärka det perspektivet, 
men är knappast hela förklaringen. Flera informatörer 
beskriver direkta felaktigheter i rapporteringen, men 
även ointresse för viktiga, lite mer komplicerade, sam-
hällsfrågor och brist på kritiska följdfrågor. Ur deras 
synvinkel missar journalisterna den del av uppdraget 
som handlar om att förklara vad som händer.

Dagspress och gratistidningar är också de medieslag 
som verkar mest intresserade av att återge kommuner-
nas pressmeddelanden, och P4 i högre utsträckning än 
SVT. För detta beteende tycks det inte heller spela nå-
gon roll om det finns en lokal redaktion eller inte.

Även om kritiken ibland är hård, så handlar det ock-
så om att förväntningarna är höga på den roll kom-
munjournalistiken ska ha i en demokrati. Det sam-
manvägda betyg som kommunerna fick ge visar också 
att mediesituationen bedöms som ”över medel” i alla 
län utom två. Flera positiva saker går att lyfta fram ur 
den här undersökningen: En är att även om medieland-
skapet förändras, så handlar det inte bara om nedlägg-
ningar: Många nya lokala titlar startas också, både 
av mediegrupper och lokala medieentreprenörer. Den 
kommunbevakning de står för blir i vissa kommuner 
både viktigare och bättre, enligt enkätsvaren.
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Bilaga 1.

Upplevelsen av hur väl lokala medier uppfyller sitt 
uppdrag, rangordnat länsvis.

Granskning Debatt Förklara Informera

Stockholms län 2.8 Jönköpings län 2.5 Hallands län 2.6 Blekinge län 3.2

Hallands län 2.7
Västerbottens 
län 2.4 Blekinge län 2.2 Hallands län 2.9

Värmlands län 2.6 Kalmar län 2.4 Stockholms län 2.2 Stockholms län 2.9

Kalmar län 2.5
Västmanlands 
län 2.4

Västra Götalands 
län 2.1 Örebro län 2.8

Västerbottens 
län 2.4 Stockholms län 2.4

Västerbottens 
län 2.1

Västra Götalands 
län 2.7

Örebro län 2.3
Västra Götalands 
län 2.3 Kalmar län 2.0

Västerbottens 
län 2.7

Östergötlands 
län 2.3 Hallands län 2.3

Södermanlands 
län 2.0 Värmlands län 2.6

Kronobergs län 2.3 Värmlands län 2.2 Värmlands län 1.9 Kronobergs län 2.6

Uppsala län 2.3 Örebro län 2.2 Örebro län 1.8
Västmanlands 
län 2.6

Södermanlands 
län 2.2

Västernorrlands 
län 2.1 Skåne län 1.8 Kalmar län 2.6

Västra Götalands 
län 2.2

Södermanlands 
län 2.1

Östergötlands 
län 1.8 Dalarnas län 2.5

Blekinge län 2.2 Gävleborgs län 2.0
Västmanlands 
län 1.6 Jönköpings län 2.5

Västernorrlands 
län 2.1 Skåne län 1.8 Dalarnas län 1.5 Skåne län 2.3

Skåne län 2.0 Blekinge län 1.8 Gävleborgs län 1.5
Södermanlands 
län 2.3

Västmanlands 
län 1.9

Östergötlands 
län 1.8 Kronobergs län 1.4

Östergötlands 
län 2.3

Dalarnas län 1.7 Kronobergs län 1.8 Uppsala län 1.3
Norrbottens län 
2.3
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Granskning Debatt Förklara Informera

Jönköpings län 1.7 Uppsala län 1.8 Jönköpings län 1.2 Uppsala län 2.3

Gävleborgs län 1.7 Dalarnas län 1.6
Norrbottens län 
1.2 Jämtlands län 1.9

Norrbottens län 
1.5 Jämtlands län 1.6

Västernorrlands 
län 1.1

Västernorrlands 
län 1.9

Jämtlands län 1.3
Norrbottens län 
1.3 Jämtlands län 1.1 Gävleborgs län 1.7

Frågan i enkäten lyder: Vilka uppgifter tycker du att den lokala journalistiken uppfyller 
i bevakningen av kommunens verksamhet (sammantagen bild av de medier ni har): 1) 
INFORMERAR medborgare 2) FÖRKLARAR för medborgarna 3) Erbjuder medborgarna 
en ARENA FÖR DEBATT 4) GRANSKAR. Svars alternativen är: Stämmer mycket väl (4), 
stämmer väl (3), stämmer ganska väl (2), stämmer till viss del (1), stämmer inte alls (0). 
Ett medelvärde per län har sedan räknats ut.
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Lokalredaktionens 
betydelse
Så påverkas den lokala bevakningen när  
journalisterna jobbar på distans1

Erika Hellekant Rowe och Michael Karlsson*

Utvecklingen av den lokala journalistiken tycks inne-
hålla motsägelser. Forskning har visat att den svenska 
kommunpolitiken, trots nedläggningar och centralise-
ringar av redaktioner runt om i landet, ändå bevakas 
på samma nivå rent kvantitativt (Truedson 2016). Vi vet 
också att bevakningen är ojämnt fördelad och att det 
2016 är 32 kommuner som helt saknar en redaktionell 
närvaro2. Utgångspunkten för denna studie har varit att 
gå djupare in i vad redaktionell närvaro innebär för ny-
hetsbevakningen av en kommun3. Detta har undersökts 
genom att jämföra nyhetsbevakningen i sex kommuner 
som har en lokal redaktion, med sex kommuner som inte 

1 Forskningen som ligger till grund för det här kapitlet har bedrivits vid 
The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era 
vid Karlstads universitet.

2 Leckner, Nygren, Tenor 2016. http://mediestudier.se/ kommunbevakning/
3 Resultaten i detta kapitel har presenterats i en längre version vid konfe-

rensen Future of Journalism i Cardiff, Wales, 14–15 september 2017. 

* Erika Hellekant Rowe är adjunkt och projektforskare i medie- och kom-
munikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Michael Karlsson är pro-
fessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads  universitet.
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har det (för metodnot var god se slutet av detta kapitel). 
Jämförelsen görs mellan dels kvantiteten, det vill säga 
antalet nyheter, och dels mellan olika kvalitativa egen-
skaper som nyhetsämnen, vinkel, tonalitet och källor. 

Geografisk närhet spelar roll

Inom forskning om utrikesjournalistik finns det be-
lägg för att det geografiska avståndet inverkar på den 
redaktionella nyhetsvärderingen – ju längre bort en 
händelse sker, desto lägre sannolikhet är det att den 
bedöms ha ett nyhetsvärde (Galtung & Holmboe Ruge 
1965, Hanusch 2014, Wilke, Heimprecht, & Cohen, 
2012). På lokal nivå har medieföretagens retorik på 
senare år byggt på att geografiskt avstånd inte ska 
ha någon avgörande betydelse. Lokalredaktionerna 
som ju har blivit färre, har fått ett större geografiskt 
område att bevaka. Digital teknik och frekventa re-
sor ska överbrygga det fysiska avståndet4. Studier om 
medborgares syn på lokaljournalistik visar dock att 
det finns förväntningar på en närhet mellan journa-
listen och det lokala samhället (Richards, 2012, Hess 
& Waller, 2014). Granskning av lokala politiker och 
andra makthavare, information kring lokala händelser 
och diskussioner kring offentliga frågor är några av de 
bevakningsområden som efterfrågas av medborgarna 
(Firmstone & Coleman 2015). Den lokala nyhetsrap-
porteringen anses vara viktig ur både ett politiskt och 
ett socialt perspektiv. Efter de senaste årens diskussio-

4 https://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2016/06/28/ny- organisation-ska-
gora-oss-vassare/
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ner om polariseringen mellan stad och land är det ock-
så värt att ta upp den stora betydelsen som de lokala 
medierna har för människors upplevelse av tillhörig-
het och identitet (Kleis Nielsen 2015). Det finns därför 
många anledningar att titta närmare på hur den lokala 
rapporteringen påverkas, om alls, av att det inte finns 
fast placerade journalister i kommuner eller om ny-
hetsorganisationerna kompenserar permanent fysisk 
frånvaro med resor och digital närvaro.

Färre unika nyheter

Den första frågan som ställs i denna studie gäller om 
antalet nyheter skiljer sig mellan de kommuner som 
har respektive inte har en redaktion. Vid en första an-
blick tycks det vara relativt liten skillnad mellan de 
kommuner som har och de som inte har en redaktion, 
med 313 respektive 293 nyhetsartiklar i vårt urval av 
606 artiklar (Tabell 1). Det visade sig dock under ana-
lysarbetet att vissa nyhetsartiklar var syndikerade. 
Syndikerat innehåll är sådant som publiceras av flera 
olika utgivare, i identisk eller snudd på identisk form. 
Dessa artiklar visar sig alltså som olika nyheter men 
är vid närmare granskning exakt samma innehåll som 
använts flera gånger. Syndikeringen kan göras i två el-
ler flera medier och är därmed inte producerat enbart 
för en lokal publik. När syndikeringen togs i beaktan-
de blev resultatet ett annat. I de kommuner som inte 
har en redaktion var andelen nyheter som var unikt 
producerade enbart för det lokala sammanhanget 68 
procent. För de kommuner som har en egen redaktion 
är det unika innehållet, som inte syndikerats, 86 pro-
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cent. Med andra ord verkar nyhetsorganisationerna i 
högre utsträckning ersätta nyheter producerade för en 
specifik kommun med nyheter för flera kommuner när 
det inte finns någon lokalredaktion. 

Vad gäller de egenproducerade nyheterna, det vill 
säga nyheter med egen byline eller med redaktionen 
som avsändare, finns det även här en tendens där kom-
munerna med redaktion har en något högre andel 
egenproducerat material – 89 procent jämfört med 83 
procent för kommuner utan redaktion. För att förtyd-
liga vad de nyheter som inte är egenproducerade kom-
mer ifrån så är det material som kommer från nyhets-
byråer, insändare eller andra innehållsproducenter 
som inte är redaktioner.  

Tabell 1. Skillnader i nyhetsbevakning mellan kommuner med 
och utan lokalredaktion 

Kommuner med 
lokalredaktion

Kommuner utan 
lokalredaktion

Antal nyhetsartiklar 313 293

Andel icke-syndikerade nyheter*** 86 68

Egenproducerade nyheter (andel)* 89 83

Nyhetsämne (andel):

Politik 17 15

Företagande/Ekonomi 9 7

Samhälle 15 14

Sport 13 13

Olyckor 2 1

Kultur 8 9

Underhållning 0 1

Väder 1 1
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Kommuner med 
lokalredaktion

Kommuner utan 
lokalredaktion

Nyhetsämne (andel):

Vetenskap/teknik 2 1

Medier 0 0

Miljö 2 3

Brott** 9 17

Livsstil 1 2

Krig/konflikt 0 0

Lokalsamhälle (socialt, livshändelser)* 20 13

Övrigt 2 4

Nyhetsämnesdimensioner (andel)

Samhällsaktörer (två eller fler  
aktörer, väljare, politiker, företag,  
organisationer) som är oeniga om  

en fråga nämns 11 12

Beslutsfattande myndigheter  
(organisation som har ekonomisk  

och/eller formell makt i  
sammanhanget) nämns*** 20 32

Konkreta förslag och beslut  
som rör frågan nämns 29 23

Berörda aktörer (medborgare,  
företag, organisationer som berörs  

av frågan) nämns 20 18

Fokus/sammanhang (andel)

Samhällsrelevans  
(vs individuell relevans) 51 48

Tematisk (vs episodisk inramning)*** 54 41

Nyhetspresentationsstil (andel)

Personlig (vs opersonlig)  
rapportering 9 8

Känslomässig (vs icke  
känslomässig) rapportering.** 33 21

Signifikanta skillnader mellan grupper är märkta (Pearson’s r) *p<.05, ** p<.01, *** 
p<.001. N=606
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Mer brott och mindre lokalsamhälle

Vid en jämförelse av vilka nyhetsämnen som tas upp 
är det framförallt två ämnen som skiljer sig mellan de 
två grupperna. För det första är det nyheter om brott 
och för det andra är det nyheter om lokalsamhället och 
det sociala livet i kommunen. De kommuner som inte 
har en redaktion har dubbelt så stor andel brottsny-
heter som de med en redaktion, vilket rimligtvis inte 
avspeglar den faktiska brottsligheten utan torde bygga 
på att dessa nyheter är lätta att fånga upp via den offi-
ciella polisrapporteringen. Motsatt förhållande gäller 
för de nyheter som rör händelser i det lokala samhäl-
let, vilket kan vara allt från föreningsträffar till lokala 
evenemang av olika slag. Dessa nyheter kräver journa-
lister på plats i högre grad, vilket kan förklara varför 
kommuner utan redaktion har en lägre andel av sådant 
innehåll.

När man jämför nyhetsämnesdimensionerna kan 
man utläsa att de kommuner som inte har en redaktion 
har en högre andel nyheter som nämner beslutsfat-
tande myndigheter, är episodiskt inramade och utan 
känslomässig stil. Dessa tre observationer kan, till-
sammans med den högre andelen brottsnyheter, tyda 
på att nyheterna i kommunerna utan redaktion i högre 
utsträckning baseras på pressutskick och färdigprodu-
cerat material från organisationer eller myndigheter. 
För att anpassa sig till redaktionellt urval är det möj-
ligt att professionella kommunikatörer använder ett 
neutralt språkbruk men också lägger fokus på sin egen 
verksamhet och sina egna planerade aktiviteter.
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Färre medborgare och  
mer professionella aktörer

En annan aspekt av journalistiskt innehåll och kvalitet 
är hur många och vilka källor som används. Vilka får 
komma till tals och i hur stor utsträckning? I det lokala 
perspektivet är det intressant att se på vilka olika or-
ganisationer eller individer som bidrar till nyhetsinne-
hållet. Tabell 2 ger en överblick av hur källor används 
och visar på signifikanta skillnader mellan fyra olika 
typer av källor. Nationella politiker, expertorganisa-
tioner (som exempelvis SCB) och andra medieaktörer 
är vanligare som namngivna källor i nyheter som rör 
kommuner utan redaktion. Lokala myndighetsan-
ställda (vilket kan vara allt från poliser och lärare till 
tjänstemän i kommunen) är tvärtom mindre vanliga. 
Det kan vara värt att nämna att vad gäller namngivna 
medborgare som källor finns ingen signifikant skillnad 
men det ligger ändå nära gränsen. 

En observation utifrån resultaten i Tabell 2 är att 
källor som inte är lokalt förankrade används oftare 
i nyhetsartiklar som handlar om kommuner utan en 
egen lokalredaktion. Sammantaget pekar studien på 
att nyheterna är färre i antal, i lägre utsträckning pro-
duceras internt, i högre utsträckning är beroende av 
olika institutionella aktörer och i mindre utsträckning 
handlar om sociala- och livshändelser när det saknas 
fast förankrade journalister i en kommun. 
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Tabell 2. Skillnader i benämning av källor i kommuner med 
och utan lokalredaktion (andel)

Kommuner med 
lokalredaktion

Kommuner utan 
lokalredaktion

Inga namngivna källor i nyhetsartikel 30 26

Vald politiker, riks* 1 4

Myndighetsanställd, riks 3 3

Vald politiker, regionalt 1 1

Myndighetsanställd, regionalt 4 3

Vald politiker, lokalt 9 8

Myndighetsanställd, lokalt* 14 10

Medborgare 13 10

Expertorganisationer/myndigheter* 2 6

Akademiska experter 1 1

PR-ansvarig/talesperson 4 4

Medieaktör/talesperson/journalist*** 5 13

Kulturutövare 4 5

Religiös ledare 1 0

Företagare 9 8

Fackrepresentant 1 0

Idrottare, sportrepresentant 10 10

Föreningsrepresentant 7 4

Partimedlem (ej förtroendevald) 2 2

Anonym 3 1

Annat 2 2

Signifikanta skillnader mellan grupper är märkta (Pearson’s r) *p<.05, ** p<.01, *** 
p<.001. N=606 Nyheterna kodades också för nämnda internationella politiker eller 
myndighetsanställda men inga fanns nämnda i urvalet.
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Slutkommentar

Neddragningar och besparingar får konsekvenser för 
kvaliteten. Det gäller för journalistiken såväl som för 
andra verksamheter. Att den redaktionella närvaron 
påverkar både mängden och innehållet i lokalbevak-
ningen är något som man intuitivt kan gissa sig till 
men resultatet från denna studie visar att det faktiskt 
är så. Det blir färre unikt producerade nyheter om lo-
kala händelser och fler nyheter som antingen är syndi-
kerade eller produceras med hjälp av färdig informa-
tion från andra institutionella aktörer. Vilka följderna 
blir kan vi inte säkert uttala oss om, men det är rimligt 
att anta att de människor som bor i de redaktionslösa 
kommunerna får sämre möjligheter att hålla sig infor-
merade om sociala sammanhang i sitt eget lokalsam-
hälle och att de nyheter som skrivs om dem och deras 
samhällen i högre utsträckning har färgats av aktörer 
utanför journalistiken. Frågan är också om inte de 
medieaktörer som ska bevaka lokalt gör ett strategiskt 
misstag när de drar ner på de socialt fokuserade nyhe-
terna, särskilt i ljuset av de ekonomiska förändringar-
na i branschen under senare år (Lidbom 2016, Egge, 
Minnhagen, Thor 2016). När annonsmarknaden viker 
kraftigt blir medieföretagen (det vill säga dagspressen 
som har en dominerande roll lokalt) allt mer beroende 
av prenumerantintäkter och då särskilt de digitala. Att 
då inte satsa på unikt och lokalt producerat innehåll 
kan vara ödesdigert särskilt som tidigare forskning 
(Firmstone & Coleman, 2015; Hess & Waller, 2014; 
Richards, 2012) tyder på att medborgarna förväntar 
sig just detta. Facebook och Google är redan närmast 
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övermäktiga konkurrenter vad gäller annonsering 
men det sociala nätverket kan också ta över den lokala 
nyhetsförmedlingsfunktionen genom lokala sidor och 
grupper där medborgarna kan hålla sig uppdaterade 
om vad som händer. När de lokala medierna inte är 
närvarande och rapporterar om det lokala livet blir det 
rimligen ännu svårare att få människor att vilja bli pre-
numeranter om det redan finns den typen av informa-
tion på de kostnadsfria sociala medierna. 

En upptäckt som gjordes under studien var att syn-
dikering, ett sätt att dra nytta av innehåll flera gånger 
och som tycks vara en följd av uppköp och centralise-
ring, används mer flitigt i kommuner där det saknas 
en redaktion. Syndikeringspraktiken är något som 
bör undersökas vidare – vad karaktäriserar syndikerat 
innehåll och ökar det över tid?

Avslutningsvis pekar studien på, om än baserat på 
ett begränsat material, att redaktionell närvaro spelar 
roll för hur kommuner bevakas och att denna närvaro 
inte kompenseras med andra medel. 

Metodappendix

För att upptäcka skillnader mellan nyhetsbevakning-
en i kommuner med och i kommuner utan lokal-
redaktion har vi utgått från Tenors kartläggning från 
2016 av lokalredaktioner i svenska kommuner. Kom-
munerna valdes för att vara jämförbara vad gäller 
befolkningsstorlek och även karaktär. Tillverkande 
kommuner samt glesbygdskommuner ansågs mer in-
tressanta än exempelvis pendlingskommuner, som ju 
har en större samverkan med närliggande kommuner. 
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Med utgångspunkt i SKL:s kommunindelning och 
SCB:s befolkningsstatistik valde vi sex kommuner 
som har redaktion (varav tre är tillverkande och tre är 
glesbygds kommuner) och sex kommuner som inte har 
det (tre tillverkande och tre i glesbygd med motsvaran-
de storlek). Kommunerna med redaktion var Malå, 
Norsjö, Övertorneå, Gnosjö, Tranemo och  Vindeln. 
Kommunerna utan var Munkfors, Ljusnarsberg, Över-
kalix, Hofors, Ovanåker och Ragunda.

För insamling av data användes mediedatabasen 
Retriever. Sju slumpvis valda dagar mellan juli 2014 
och juni 2015 studerades genom sökningar efter allt 
medieinnehåll som innehöll sökordet som var kom-
munens namn. Sökningen har alltså haft ett bredare 
anslag än kommunbevakningsstudien som främst tit-
tar på kommunpolitiskt innehåll. Alla typer av träffar 
har tagits med, oavsett medietyp. 606 unika nyhetsar-
tiklar analyserades i ett kodschema enligt rekommen-
dationerna gjorda av Reinemann et al. (2012). Ana-
lysdimensionerna har tidigare använts av exempelvis 
Mediestudiers återkommande innehållsanalys. Utgi-
vare, nyhetsämne, originalitet, tidsdimension, individ/
kollektiv, tonalitet samt källor noterades. Interkodar-
test för reliabilitet beräknades med hjälp av Cohen’s 
Kappa på 71 av nyheterna (13 %) och genomsnittlig 
överensstämmelse låg på .86 vilket bedöms som till-
räckligt god. Spridningen låg mellan .72 och 1. 
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Reklamintäkterna till 
journalistik faller på 
rekordstark marknad
En studie av reklamintäkter hos  
svenska medier med nyhetsjournalistiskt  
innehåll 2008–2016

Tobias Egge, Camilla Minnhagen  
och Madeleine Thor*

Nyhetsjournalistiken har tappat nästan var tredje 
 reklamkrona sedan 2008. Det visar den studie som 
IRM gör på uppdrag av Institutet för Mediestudier 
när den nu genomförs för tredje gången. Minskningen 
fortsatte under 2016 trots att reklammarknaden i stort 
vuxit till rekordnivåer. Tillväxten för hela reklam-
marknaden har bromsat fallet för reklamförsäljningen 
hos medier som producerar nyhetsjournalistik men 
glappet till övriga marknaden har ökat. En viktig för-
klaring är de strukturella drivkrafter som för medie-
investeringar från tryckta till digitala kanaler.

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

Reklammarknadens utveckling påverkas av konjunk-
turella och strukturella drivkrafter.

Konjunkturella drivkrafter påverkar reklammark-
naden i ett kortare perspektiv. Allmänekonomisk ut-
veckling påverkar företagens vilja att investera i an-
nonsering och orsakar därmed större svängningar i 
varumärkesannonsering och platsannonsering än den 
gör i privat konsumtion. 

Strukturella drivkrafter styr utvecklingen på lång 
sikt. Omvärlden, nya medier och produkter kan änd-
ra konkurrensförhållandena för medier. På senare 
tid har man kunnat se ett ökat gap mellan BNP och 
reklammarknadens utveckling som ett resultat av 
strukturella förändringar. Annonsörer skiftar sina 
investeringar mot digitala kanaler som inte sällan är 
billigare än traditionella alternativ. Företag skiftar 
också en allt större andel av sin kommunikations-
budget till egna kommunikationskanaler, exempelvis 
hemsidor eller profiler på sociala medier. Båda dessa 
trender bedöms fortsätta under de kommande åren. 
Under 2016 syns dock en viss tendens till stabilisering 
då medieinvesteringarna ökar starkare än BNP för 
första gången på 5 år.
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Figur 1. Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme  
i media; Index 2000–2016 
Basår: 2000

Källa: IRM och Statistiska Centralbyrån

Total reklaminvestering i media 

2016 når reklammarknaden ytterligare ett nytt all-ti-
me-high med en samlad investering om knappt 35 mil-
jarder kronor. Tillväxten uppgår därmed till dryga 6 
procent relativt 2015. Den främsta förklaringen till 
den kraftiga tillväxten under 2016 är en accelererande 
digital tillväxt, men även mer traditionella medier som 
radio och utomhus har en mycket god utveckling. 

Utvecklingen under 2016 innebär en förstärkning 
av den positiva tillväxttrend som inleddes 2014. Det 
var först under 2015 som marknaden nådde upp till 
samma nivå som före finanskrisen. Under 2010–2011 
återhämtade sig reklaminvesteringen i viss mån men 
2012–2013 innebar negativ tillväxt. 
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Figur 2. Total reklaminvestering i media 2008–2016

Källa: IRM

Strukturellt skifte till digitalt

Under 2016 växer investeringen i digitala kanaler med 
närmre 22 procent och investeringarna uppgår till 
nära 16 miljarder kronor. Internet dominerar därmed 
och står för 45 procent av total medieinvestering.

Reklaminvestering i digitala kanaler har genom-
gående haft positiv tillväxt under 2008–2016. Frånsett 
2009, då ökningen låg på 3 procent, så har den årliga till-
växten varit mellan 13 och 22 procent. Tryckt dagspress 
har, med undantag för återhämtningen 2010–2011, haft 
en tillbakagång. Reklaminvestering skiftar således på 
lång sikt från tryckt till digitalt, där priset ofta har varit 
lägre per kontakt och till synes har förflyttningen därför 
haft en viss dämpande effekt på total marknadstillväxt. 
De två senaste åren har dock internettillväxten legat 
på över 20 procent totalt sett vilket mer än vägt upp för 
minskande printintäkter och under 2016 har det också 
givit utslag i jämförelsen med BNP (se figur 1).

IRM bedömer samtidigt att printtappet fortsätter. 
Internationell statistik indikerar ingen tydligt avtagan-
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de trend och den svenska marknaden väntas följa en 
liknande utveckling. Dessa förväntningar stöds också 
av den löpande statistiken. 

Figur 3. Reklaminvestering i tryckta tidningar och tidskrifter 
samt digitala medier 2000–2018p

Källa: IRM, observera att 2017–2018 utgör en prognos.

Medier med nyhetsjournalistik

Reklaminvestering 2008 jämfört med 2016

Under 2016 uppgick omsättningen i reklamutrymme 
hos tidningar, TV, fackpress och sajter med samhälls-
journalistiskt nyhetsinnehåll till 8 miljarder kronor. 
Motsvarande siffra 2008 var uppåt 12 miljarder kro-
nor. Samlat har investeringen minskat med nästan 3,8 
miljarder kr eller 32 procent perioden 2008–2016. I fas-
ta priser justerade för inflation uppgår minskningen 
till 35 procent. Detta tapp får konsekvenser för medi-
ernas ekonomi och branschen förväntas även framöver 
vara präglad av neddragning och konsolidering.
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Figur 4. Reklamintäkter hos medier med   
nyhetsjournalistiskt innehåll

Källa: IRM

Reklamutveckling 2008–2016

Investering i reklamutrymme hos tidningar, TV, fack-
press och sajter med nyhetsinnehåll minskade med 
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2009 för att under åren 2010–2011 återhämta knappt 
1,5 miljard kronor. Sedan 2011 har investeringen mins-
kat. 2016 innebär ingen större förändring i innevaran-
de negativa trend. Tillbakagången för medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll är något mindre procen-
tuellt sett vilket kan tolkas som en relativ förbättring 
men utvecklingen för total medieinvestering har för-
bättrats ännu mer varför glappet till övriga kanaler 
förvärras.

Reklamutvecklingen för nyhetsjournalistik är rela-
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de senaste åren. Även andra mer traditionella medier 
påverkas av förflyttningen av investeringar till digita-
la kanaler. Digitala medier haft mycket god tillväxt 
under perioden, särskilt kategorierna sök, webb-TV 
och mobil. Betänk samtidigt att i urvalet för medier 
med nyhetsjournalistik ingår både traditionella och 
digitala reklaminvesteringar. Inför denna rapport har 
det skett en revision av tal som presenterats tidigare, 
denna baseras på att IRM löpande uppdaterar statis-
tiken med de senaste uppgifterna från rapporterande 
reklamförsäljare. 

Figur 5. Reklamintäkter hos medier med  
nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2016

Källa: IRM

Marknadsandel 2008 jämfört med 2016

Mellan åren 2008 och 2016 så har investering i reklam-
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ring, från 36 procent till 23 procent av annonsörernas 
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 2016

Källa: IRM
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Andelsutveckling 2008–2016

Större delen av den minskning som medier med ny-
hetsjournalistiskt innehåll upplevt har skett under de 
senaste åren. Sedan 2012 har andelen minskat stadigt 
med omkring 2 procentenheter per år. Minskningen 
har varit som störst de två senaste åren, då andelen da-
lat med 2,5 procentenheter per år och därmed landar 
på 23 procent 2016.

Figur 8. Andelsutveckling för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2016

Källa: IRM

Index 2008–2016

Statistiken visar på att reklaminvestering i medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll alltmer halkar efter total 
reklaminvestering i media. Denna utveckling illustre-
ras också i det indexerade linjediagrammet nedan där 
gapet till total reklaminvestering blir allt större: ett 
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tydligt trendbrott för reklaminvestering i media med 
samhällsjournalistiskt innehåll efter 2011, då nedförs-
backen blir markant. Det senast adderade året, 2016, 
indikerar förstärkt negativ trend då total reklaminves-
tering upplever betydligt starkare utveckling medan 
tappen för medier med samhällsjournalistiskt innehåll 
endast mildras lite grann.

Figur 9. Index reklaminvestering 2008–2016

Källa: IRM
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Bilagor

Uppdrag och kommentar

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

På uppdrag av Institutet för mediestudier har IRM 
för tredje gången tagit fram en bedömning kring 
reklam intäkter för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll. I enlighet med uppdragsgivarens önskemål 
definieras journalistik här endast som allmän nyhets- 
och samhällsjournalistik (läs mer i bilagor). Medier-
nas intäkter rapporteras till IRM per titel/sajt, IRM 
har gjort antaganden och avgjort vilka titlar/sajter 
som skall klassificeras som journalistik baserat på gäl-
lande definition. Följande mediekategorier omfattas 
av undersökningen: 

• Dagspress 
 o Tryckt utgåva
 o Digital display 
 o Online video
 o Digital eftertextannonsering

• Tidskrifter
 o Tryckt utgåva
 o Digital display
 o Online video
 o Digital eftertextannonsering

• TV 
 o Broadcast TV
 o Digital Display
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 o Online video
• Digitala nyhetsmedier 

 o Digital display
 o Online video
 o Digital eftertextannonsering

I digitala intäkter ingår alla plattformar och format, 
även mobil och t ex native. Resultaten av undersök-
ningen redovisas som en total omsättning, inte nedbru-
tet på medieslag, med syftet att inte exponera enskilda 
aktörer. Alla uppgifter är i löpande priser. Under den 
undersökta perioden har inflationen varit tämligen 
låg – netto ca 5 procent totalt. Vid omräkning till fasta 
priser (basår 2008) blir skillnaderna relativt små och 
förändrar inte studiens resonemang och slutsatser. 

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 
titel/sajt såvida den i huvudsak innehåller nyhets- och 
samhällsbevakning. Tidigare urval har återanvänts för 
uppdateringen t.o.m. 2016 då IRM bedömt alla tidiga-
re aktörer som relevanta. 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 
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aktuella definitionen är viktigt att titlarna/sajterna i 
urvalet ska ha:

• En relativt hög utgivningstakt (minst 1 utgåva/sänd-
ning per vecka)

• En svensk redaktion
• En hög andel eget innehåll, alternativt eget exklusivt 

innehåll av svensk redaktion.

Undersökningen baseras på inrapporterade uppgifter, 
för de titlar där IRM saknar uppgifter görs beräkning-
ar baserat på ett flertal parametrar, exempelvis infor-
mation om företagets omsättning, reklamförsäljning 
hos liknande aktörer samt räckviddsmått.

IRM har genomfört en uppdelning av TV-program-
men med journalistik som innehåll baserat på MMS 
AB:s (Mediemätning i Skandinavien) genreklassifice-
ring. Beräkningen har skett genom att urvalets regist-
rerade sändningstid multipliceras med dess genom-
snittliga tittande, andel av bruttotittandet.

Lista över utvalda titlar / sajter

Adaktusson, Aftonbladet, Affärsvärlden, Akhbar Skå-
ne, Alekuriren, Alingsås Kuriren, Alingsås Tidning, 
Angeläget med Adaktusson, Annonsmarkna’n, Ar-
betarbladet, 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, Da-
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la-Demokraten, Dalarnas Tidningar, Dalslänningen, 
Din Lokaltidning Gästrikland, Din veckotidning 3:an, 
Efterlyst, Ekonominyheterna, Emmaboda Tidning, 
Enköpings-Posten, Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Ex-
tra Östergötland, Fagersta-Posten, FalkenbergsPosten, 
Falköpings Tidning, Filipstads Tidning, Folkbladet 
Östgöten, Fokus, Fryksdals-Bygden, Från Riksdag och 
departement, Gefle Dagblad, Gestrikemagasinet, Got-
lands Allehanda, Gotlands Tidningar, Gratistidning-
en STT Svenljunga Tranemo Uliricehamn, GT, Gö-
teborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, 
Halmstad 7 dagar, Haparandabladet, Helsingborgs 
Dagblad, Hjo Tidning, Hudik-Nytt, Hudiksvalls Tid-
ning, Hälsinge-Kuriren, Härjedalen, Tidningen, Här-
rydaposten, Informationspressen i Kronoberg, Insider, 
Just nu Linköping, Jönköpings-Posten, Kalla fakta, 
Kalmarposten, Karlskoga Tidning /Karlskoga-Kuri-
ren, Katrineholms-Kuriren, Knallebladet, Kristian-
stadsbladet, Kvällsposten, Kävlinge nya Lokaltidning, 
Lerums Tidning, Linköpingsposten/Stan vid Stångån, 
Ljusdals-Nytt, Ljusdals-Posten, Ljusnan, Lokala ny-
heter i TV4, Lokaltidningen Västbo Andan, Lokaltid-
ningen Avenyn, Lokaltidningen Bjuv/Åstorp/Klippan/ 
Perstorp/Örkelljunga, Lokaltidningen Båstad/Laholm, 
Lokaltidningen Carlshamn, Lokaltidningen Centrum 
Malmö , Lokaltidningen Halmstad, Lokaltidningen 
Helsingborg, Lokaltidningen Hässleholm, Lokaltid-
ningen Höganäs, Lokaltidningen i Alvesta, Lokaltid-
ningen i Strömsund, Lokaltidningen i Västerbotten, 
Lokaltidningen i Älmhult, Lokaltidningen Karlskro-
na, Lokaltidningen Klippan/Örkelljunga, Lokaltid-
ningen Kristianstad, Lokaltidningen Laholm, Lo-
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kaltidningen Landskrona, Lokaltidningen Limhamn 
Bunkeflo, Lokaltidningen Lomma/Kävlinge, Lokal-
tidningen Lund, Lokaltidningen Mellanskåne, Lo-
kaltidningen Mjölby, Lokaltidningen Motala, Lokal-
tidningen Norra Uppland, Lokaltidningen Ronneby, 
Lokaltidningen Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla/Skurup/
Ystad, Lokaltidningen Sjöbo, Lokaltidningen Staf-
fanstorp, Lokaltidningen Storsjön, Lokaltidningen 
Svedala, Lokaltidningen Söderåsen, Lokaltidningen 
Södra Malmö, Lokaltidningen Sölvesborg/Olofström, 
Lokaltidningen Tomelilla, Lokaltidningen Västbo An-
dan, Lokaltidningen Västra Malmö, Lokaltidningen 
Växjö, Lokaltidningen Ystad, Lokaltidningen Ängel-
holm, Lokaltidningen Österlen, Lokaltidningen Öst-
ra Malmö, Lysekilsposten, Länstidningen Södertälje, 
Länstidningen Östersund, Magazin 24, Malmömaga-
sinet, Mariestads-Tidningen, Markbladet, Melleruds 
nyheter AB, Mera Finspång, Mera Linköping, Mera 
Norrköping, Metro, Mitt i Stockholm, MittDalarna, 
MittGävle, Motala Tidning, Nacka-Värmdö Posten, 
Nerikes Allehanda, Nordöstra Småland/ nordöstran/ 
mera västervik, Norra Halland, Norra Skåne, Nor-
ra Västerbotten, Norrbottens-Kuriren, Norrköpings 
Tidningar, Norrländska Socialdemokraten, Norrtelje 
Tidning, Nu Tidningar i Syd, Nya Kristinehamns-Pos-
ten, Nya Läns-Tidn-Nya Lidköp Tidn, Nya ST-tid-
ningen, Nya Wermlands-Tidningen, Nyheter24, Ny-
heterna, Nyheterna Extra, Nyheterna Special i TV4, 
Nyhetskanalen, Nyhetstimmen, Nynäshamns-Pos-
ten, Näringsliv Lund, Omni, Orust Tjörn-tidningen, 
Partille Tidning, Piteå-Tidningen, Provinstidningen 
Dalsland, Punkt SE, Sala Allehanda, Sigtunabygden, 
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Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, 
Skånska Dagbladet, Sméjournalen, Smålandsposten, 
Smålands-Tidningen, Smålänningen, Ljungbytidn, 
Stockholm City , Strömstads Tidning, Sundsvalls 
Nyheter, Sundsvalls Tidning, Sunne-nytt, Svenska 
Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Sydöstra Sveriges 
Dagblad, Säffle-Tidningen, Söderhamns-Nytt, Söder-
hamnsnytt/Bollnäsnytt, Södermalmsnytt, Söderman-
lands Nyheter, Södertäljeposten, Tempus, Tidningen 
7, Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, Tidningen Ånger-
manland, Tidningen Årsta/Enskede, Torslanda Tid-
ningen, Trelleborgs Allehanda, Trollhättan 7 dagar, 
TTELA, Uddevalla 7 dagar, Ulricehamns Tidning, 
Uppsalatidningen, Upsala Nya Tidning, Varbergs Pos-
ten, Vi i Vasastan, Vimmerby Tidning m Kinda-Posten, 
Veckans affärer, VLT, Vårt Kungsholmen, Vänersborg 
just NU, Vänersborgaren, Världen i Fokus Värmlands 
Folkblad, Värnamo Nyheter, Västerbottens Folkblad, 
Västerbottens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, Väster-
ås tidning, Västgöta-Bladet, Västkustkuriren, Ystads 
Allehanda, Ölandsbladet, Örebroarn, Örnsköldsviks 
Allehanda, Österlenmagasinet, Östermalmsnytt, Öst-
ersunds-Posten, Östgöta Correspondenten, Östra 
Småland/Nyheterna
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Medielandskapets 
dataficering
Jonas Ohlsson*

Det råder just nu högkonjunktur i svensk ekonomi. 
Den som kan sin medieekonomiska historia vet att 
det brukar betyda goda tider också för landets medie-
företag. Mediemarknaden är en konjunkturkänslig 
bransch. Det gäller inte minst de delar av marknaden 
som har reklamförsäljning som en viktig intäktsbas: 
reklammarknadens storlek och utveckling är en av 
våra mest finstämda konjunkturindikatorer. En ge-
nomgång av de svenska medieföretagens bokslut för 
2016 visar också att det tjänas en hel del pengar runt 
om i Mediesverige.1 

Men därmed inte sagt att allt är som vanligt. Digi-
taliseringen av reklammarknaden har skakat om det 
svenska mediesystemet i grunden. I takt med att vi 
framlever en allt större del av våra liv på och genom 
internet har nätet utvecklats till den dominerande för-
medlaren av annonser och reklam. För där konsumen-
terna finns, där vill också annonsörerna vara. 

1 Medieutveckling 2017 – Medieekonomi (Myndigheten för press, radio 
och tv).

* Jonas Ohlsson är fil dr, forskare och biträdande föreståndare vid 
 Nordicom, Göteborgs universitet.
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Utvecklingen har gått mycket fort. År 2010 såldes 
det i Sverige digital reklam för knappt 6,2 miljarder 
kr.2 Det motsvarade omkring en femtedel av den sam-
lade reklamförsäljningen i landet. Ännu vid ingången 
av 2010-talet dominerades den svenska reklammark-
naden av traditionella reklamformer som tryckta tid-
ningar och tv. 

Sju år senare förväntas de digitala reklaminvestering-
arna uppgå till 19,3 miljarder. Om prognoserna stäm-
mer blir 2017 därmed ett historiskt år. För första gången 
någonsin svarar nu den digitala reklamen för mer än 
hälften av den samlade reklamförsäljningen i Sverige. 

Det ökade intresset för digital reklam bland annon-
sörerna är inte unikt för Sverige. Men Sverige ligger 
definitivt i täten av utvecklingen. Digitaliseringstakten 
på den svenska reklammarknaden får extra bränsle av 
den starka konjunktur som vi just nu har här i landet. 
Den svenska reklammarknaden växer för närvarande 
mycket snabbt – betydligt snabbare än i resten av Nor-
den – och det är framför allt i digital reklam som an-
nonsörerna ökar sina investeringar. 

Men satsningarna på digitala reklaminvesteringar 
sker också på bekostnad av investeringar i traditionel-
la reklamplattformar. Som bekant har reklamförsälj-
ningen i tryckta publikationer drabbats allt hårdare i 
takt med att intresset för digitala alternativ har ökat. 
Sedan 2010 handlar det om en minskning på över 50 
procent, vilket för den svenska dagspressen innebär ett 

2 Om inget annat anges, kommer de uppgifter om den svenska reklam-
marknadens storlek och sammansättning som presenteras i det här kapit-
let från de kartläggningar av den svenska reklamförsäljningen som görs 
av Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). 
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intäktstapp på drygt 4 miljarder. Mycket tyder på att tv 
står inför ett liknande stålbad. 

En avgörande konsekvens av digitaliseringen är de 
nya maktförhållanden som idag råder på reklammark-
naden, och som – av allt att döma – enbart ser ut att 
förstärkas. Den digitala reklammarknaden är global. 
Gårdagens analoga dominanter har på kort tid fått se 
sig om- och ifrånsprungna av digitala giganter. Det här 
är giganter som inte bara har enorma resurser när det 
gäller kapital och personal, utan också när det gäller 
data. För på den digitala reklammarknaden är det just 
data som är nyckeln till framgång. 

Globalisering – digitalisering – dataficering

I september 2017 presenterades en omfattande analys 
av de globala storföretagens inverkan på det danska 
medielandskapet.3 Analysen hade beställts av Slots- 
och Kulturstyrelsen, som är den danska motsvarighe-
ten till den svenska Myndigheten för press, radio och 
tv. Danmark är i likhet med Sverige ett av de länder 
som kommit längst i digitaliseringen, och därmed ock-
så ett av de länder där globaliseringen av medieland-
skapet kommit att få störst konsekvenser. 

I rapporten lanseras begreppet ”dataficering”, som 
på samma sätt som ”globaliseringen” och ”digitalise-
ringen” kan ses som en metaprocess som på ett grund-
läggande sätt kommit förändra spelreglerna på medie- 
och reklammarknaderna.

3 Mediernes udvikling i Danmark 2017: Globaliseringen av den danske 
mediebranch (Slots- och kulturstyrelsen 2017).
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Dataficeringen innebär att de digitala spår som in-
ternetanvändarna lämnar efter sig när de besöker och 
använder en hemsida, app eller webbtjänst gradvis 
kommit att inta positionen som mediemarknadens 
nya valuta för innehåll och annonser. Dessa spår kan 
se ut på olika sätt, men kan bestå i information om 
vad vi besöker för sajter, vilka typer av nyheter vi 
brukar ta del av, vad vi söker information om, vilka 
vänner vi har på Facebook och vad vi gillar att läsa 
om och dela med oss av där. Det här är information 
som sedan kan analyseras, aggregeras och paketeras, 
för vidareförsäljning till annonsörer. Och ju mer va-
rierade data som en aktör kan samla in, desto mer 
sofistikerade användarprofiler kan den sätta samman 
och ju mer attraktiva lösningar kan den erbjuda på 
reklammarknaden. 

Dataficeringen har fått långtgående konsekven-
ser för de mer traditionella medierna, som tidningar 
och tv-kanaler, vilka vill skapa sig en intäkt på nä-
tet. Som enskilt medieföretag är du idag beroende av 
ofta utländska digitala plattformar och deras verktyg 
och tjänster för att nå din publik och för att attrahera 
annonsörer. Ett modernt medieföretag – i Danmark 
eller i Sverige – ingår idag i ett komplext produk-
tionsnätverk, bestående av en lång rad digitala un-
derleverantörer och tredjeparter, vilka alla på ett eller 
annat sätt arbetar med att samla in och kommersiali-
sera data. Den danska studien visar i en omfattande 
analys att de största danska nyhetssajterna ingår i ett 
nätverk med över 400, företrädesvis amerikanska, ak-
törer på nätet. I snitt handlar det om 102 aktörer för 
varje enskild sajt – aktörer som antingen förser eller 
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tar emot (läs: tankar hem) data om sajten och dess 
användare. 

Den danska studien visar att ett enda klick på en 
enskild nyhetsartikel på en kommersiellt finansierad 
dansk nyhetssajt aktiverar i genomsnitt 37 olika data-
överföringar till och från sajten. Det här är överföring-
ar som den enskilde nyhetsanvändaren förstås inte ser 
– än mindre har någon möjlighet att kontrollera. Ofta 
är det rent av så att inte ens medieföretaget självt har 
full kontroll över de datatransaktioner som sker. Data-
läckage är en för medieföretagen ny realitet som följer 
av dataficeringen av medielandskapet. 

I centrum för denna utveckling står Google och dess 
ägarbolag Alphabet Inc, som i kraft av sin enormt do-
minerande ställning på den globala datamarknaden 
under 2016 övertog positionen som världens största 
medieföretag. Av omsättningen på 90 miljarder dol-
lar kom närmare 90 procent från försäljningen av di-
gital reklam. Googles försäljning till konsumenterna 
är – och har alltid varit – försumbar. Samtliga stora 
tjänster som Google erbjuder, inklusive sökmotorn, 
Youtube, Gmail och Google Maps, är ju gratis för den 
enskilde användaren – på samma sätt som de tjäns-
ter och verktyg som de erbjuder företag, som Google 
Adwords, Google Analytics, Google Doubleclick osv, 
också är gratis (åtminstone i sitt grundutförande). Det 
är i datan om användarna och deras beteenden som 
de här tjänsterna genererar som Google har funnit sin 
kassako. 
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Över till Sverige

Studien av de danska medieföretagens dataflöden är 
unik i sitt slag. Men de mönster som den synliggör är 
förstås inte unika för Danmark. Vi kan räkna med att 
situationen är mer eller mindre densamma även här 
i Sverige. Svenska nyhetsproducerade medieföretag 
som är verksamma på nätet (vilket i princip är samt-
liga) förser, avsiktligt eller oavsiktligt, en lång rad 
aktörer med data om sina tjänster och sina använda-
re. I förlängningen blir konsekvensen att all den data 
som alstras kring den svenska nyhetsanvändningen 
i varierande utsträckning blir kommersialiserad av 
andra aktörer än de som stått för produktionen av 
nyhetsinnehållet. Störst av dessa andra aktörer är 
Google. 

Det samlade värdet på de datatransaktioner som 
dataficeringen ger upphov till i Sverige låter sig inte 
skattas. Nordicom vid Göteborgs universitet har med 
utgångspunkt i tillgänglig statistik estimerat att ut-
ländska teknikföretag under 2016 svarade för 63 pro-
cent av den samlade digitala reklamförsäljningen i Sve-
rige.4 Det innebär 9,9 miljarder kr – vilket är en ökning 
med närmare 90 procent på bara två år (se figur 1). Den 
stora merparten av dessa pengar hamnar på ett eller 
annat sätt hos Google. Resten hamnar – lätt tillspetsat 
– hos Facebook. 

4 Ohlsson, Jonas & Ulrika Facht (2017) Kampen om reklamen. Göteborg: 
Nordicom. 
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Figur 1. Reklamintäkternas förskjutning, 2011–2016 (mkr) 

Kommentar: Figuren visar reklamförsäljningen i tryckta dagstidningar, den estimerade 
storleken på dagspressens digitala reklamförsäljning samt de digitala reklaminvestering-
ar som görs i utomnordiska teknikföretag. För beräkningar och estimat, se Ohlsson & 
Facht 2017 (Nordicom) samt Medieutveckling 2017 – Medieekonomi (MPRT). 
Källor: Ohlsson & Facht 2017; MPRT 2017 (originalkällor: Institutet för reklam- och 
mediestatistik, Tidningsutgivarna samt årsredovisningar).

För dagspressen, som svarar för merparten av de di-
gitala reklampengar som trots allt blir kvar i Sverige, 
uppgick de digitala reklamintäkterna under 2016 till 
1,9 miljarder. Här begränsades tillväxten under de se-
naste två åren till omkring 300 miljoner (eller omkring 
20 procent). Eftersom reklamintäkterna från print 
samtidigt backade med 1,1 miljarder innebär det att 
dagspressen samlade intäkter från reklam fortsätter 
att krympa. Och det trots att svenska annonsörer kö-
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mindre om sina användare än vad Google och Face-
book gör. Dataficeringen har på så sätt berövat de lo-
kala reklammediernas deras största konkurrensfördel, 
nämligen kunskapen om de lokala konsumenterna.

Kvällspressen alltmer dominerande

Med det krassa konstaterandet på plats ska det ge-
nast tilläggas att konkurrenskraften på den digitala 
reklammarknaden är mycket varierande också inom 
dagspressen. Framgången som digital reklamförmed-
lare skiljer sig kraftigt mellan olika typer av tidningar. 

I en klass för sig står de båda kvällstidningarna, Af-
tonbladet och Expressen, och de gör det i kraft av sin 
stora räckvidd på publikmarknaden. Kvällspressen är 
idag en regelrätt konkurrent också om den lokala an-
nonseringen i Sverige. Det var den inte i den fördigitala 
världen.

Under 2016 sålde de här båda tidningarna digital 
reklam för uppskattningsvis 1,1 miljarder.5 Det mot-
svarade 54 procent av dagspressens samlade digitala 
reklamintäkter i Sverige. Sedan 2011 har Aftonbladet 
och Expressen ensamma lagt under sig närmare två 
tredjedelar av tillväxten hos dagspressens digitala re-
klamförsäljning i Sverige. 

För morgonpressen, som i reklamstatistiken utgörs 

5 Skälet till att vi skriver uppskattningsvis är att vare sig Aftonbladet eller 
Expressen väljer att redovisa hur stor reklamförsäljning de har online. 
De siffror som presenteras här, och som hämtas från de årliga kartlägg-
ningar av mediemarknadens ekonomiska utveckling som genomförs av 
Myndigheten för press, radio och tv, bygger på estimat utifrån årsredo-
visningar och tillgänglig branschstatistik (se rapporten Medieutveckling 
2017 — Medieekonomi). 
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av ett sextiotal titlar, uppgick den digitala reklamför-
säljningen till 824 miljoner under 2016. Det motsvara-
de omkring 17 procent av deras samlade reklamintäk-
ter det året. För kvällspressen var motsvarande andel 
73 procent. Sveriges morgontidningar, och i synnerhet 
då den lokala pressen, är alltjämt i hög grad beroende 
av intäkterna från papperstidningen. 

Figur 2. Dagspressens digitala reklamförsäljning fördelat på 
morgon- och kvällspress, 2011–2016 (mkr)

Kommentar: *Statistiken över morgonpressen digitala reklamintäkter bygger på in-
rapporteringar från ett 60-tal morgontidningssajter. ** Uppgifterna om kvällspressens 
digitala reklamintäkter bygger på sammanvägningar av statistik från IRM och de berörda 
företagens årsredovisningar. Siffrorna är därför att betrakta som estimat.
Källor: Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) Tidningsutgivarna (TU); årsredo-
visningar (bearbetningar).

Störst tar mest – såväl globalt som lokalt
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skifte är dramatiska. I den omfattande danska studie 
som vi har refererat till i kapitlet konstateras att lan-
dets nationella medieföretag i stor utsträckning, och 
som en konsekvens av dataficeringen,

… inte längre har kapacitet att definiera de teknologis-
ka, distributionsmässiga eller affärsmässiga standards 
som de använder sig av när de levererar danskt innehåll 
till danska medieanvändare. Dessa standards definieras 
nu – och förändras kontinuerligt – av globala aktörer. De 
danska medieföretagen har förlorat det bestämmande 
inflytandet över väsentliga delar av deras affärsmässiga 
värdekedja.6 

Mycket tyder på att situationen är precis densam-
ma inte bara i Sverige utan i de flesta andra länder. 
 Dataficeringen har på ett grundläggande sätt föränd-
rat maktförhållandena på dagens nationella medie-
marknader. I takt med att digitaliseringen accelererar 
lägger de globala teknikföretagen med Google och 
 Facebook i täten under sig en allt större andel av värl-
dens reklam investeringar. När det gäller den minskan-
de andel av de digitala reklaminvesteringarna som blir 
kvar nationellt hamnar det allra mesta hos de största 
nationella aktörerna – vilket i Sverige innebär de två 
kvällstidningarna. Framtiden för lokalpressen, som 
alltjämt svarar för lejonparten av den publicistiska 
produktionen i Sverige, är mot den bakgrunden inte 
särskilt ljus. Vägen framåt har idag ett starkt uppför-
slut för landets lokaltidningsföretag.

6 Slots- och kulturstyrelsen, 2017:5.
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Förskjutningarna på reklammarknaden återspeglar 
sig i tidningsföretagens resultat. Den genomsnittliga 
rörelsemarginalen bland de företag som helt eller i hu-
vudsak klarade sig utan presstöd uppgick till besked-
liga 1,4 procent, vilket var ungefär i nivå med de tre 
föregående åren. Perioden 2013–2016 är den sämsta 
i modern tid när det gäller lönsamhetsnivåerna i den 
svenska tidningsbranschen. Den svenska dagspressen 
har på tio år förlorat omkring en femtedel av sina in-
täkter. Huvuddelen av nedgången kan tillskrivas mins-
kade reklamintäkter för den prenumererade morgon-
pressen. 

Om kampen om de digitala reklampengarna inte 
ska vara helt förlorad är det mycket som pekar på att 
de svenska dagstidningsföretagen kommer att behö-
va hitta nya, större och mer diversifierade allianser. 
De kommer också att behöva få snurr på den digitala 
publikaffären – här är utvecklingen förhoppningsvis 
bara i sin linda. Till sist kommer de, hur otidsenligt 
det än låter, behöva fortsätta att erbjuda en attraktiv 
papperstidning, för både läsare och annonsörer. För 
hur lokaltidningarna ska klara sig som helt digitala 
produkter, utan att ge avkall på dagens publicistiska 
ambitionsnivåer, den nöten är det ännu ingen utgivare 
som har knäckt. 
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Digitala nyheter 
dominerar – men 
tidningsprenumerationen 
landar fortsatt i postlådan
Ulrika Andersson*

Sociala medier växer sig allt starkare som nyhets-
distributör i den svenska befolkningen. Det gäller 
framför allt bland unga, där sociala medier dominerar 
mycket starkt. Bland svenskar i medelåldern präglas ny-
hetsvanorna däremot av en mer blandad konsumtion av 
traditionella och digitala plattformar. Och för de älds-
ta gäller fortfarande nyheter på tablå och papper. Men 
trots de digitala mediernas generellt starka förankring i 
befolkningen är det fortfarande papperstidningen som 
gäller för dem som prenumererar på någon morgontid-
ning. Det gäller oavsett vilken åldersgrupp prenumeran-
terna tillhör. Trots att de flesta svenska morgontidningar 
under senare år har lanserat renodlat digitala prenume-
rationsalternativ, tycks prenumeranterna fortfarande 
 föredra pappersalternativet. Detta är några av resulta-
ten i det här kapitlet om det svenska folkets  nyhetsvanor.

* Ulrika Andersson är docent och medieforskare vid SOM-institutet, 
 Göteborgs universitet. 
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Inledningsvis belyser kapitlet hur nyhetskonsumtio-
nen på befolkningsnivå har förändrats under perioden 
1986–2016, med särskilt fokus på de digitala plattfor-
marnas tillskott till den samlade nyhetsanvändningen. 
Analyser av hur konsumtionen av digitala och analo-
ga nyhetsmedier ser ut i olika samhällsgrupper följer 
därnäst, varpå kapitlet avslutas med en granskning 
av den prenumererade morgontidningens ställning år 
2016. Empiriskt tar analysen sin utgångspunkt i de na-
tionella SOM-undersökningarna som sedan mitten av 
1980-talet har ställt frågor om allmänhetens använd-
ning av nyhetsmedier.

Nyheter på digitala plattformar, papper och tablå

En kort exposé över de senaste 30 årens förändringar i 
den svenska befolkningens nyhetsvanor visar hur de di-
gitala plattformarnas landvinningar har kommit att bli 
allt större, åtminstone inom den del av mediebranschen 
som varit baserad på det tryckta ordet. Nedgången i den 
regelbundna läsningen av nyheter på papper har varit 
högst påtaglig sedan tidigt 2000-tal för kvällspressens del 
och sedan tidigt 2010-tal för morgonpressen. Från att ha 
legat på 27 procent år 2000 är den regelbundna läsning-
en av kvällstidningar på papper nere i 7 procent år 2016 
(figur 1). Om jämförelsen görs med kvällspressens glans-
dagar under slutet av 1980-talet har andelen läsare som 
minst 3 dagar per vecka tar del av de tryckta nyheterna 
krymp till en sjättedel av de tidigare toppnoteringarna. 
Konkret innebär det av 5 av 6 papperstidningsläsare har 
försvunnit mellan 1986 och 2016. Lika stadigt nedåtgå-
ende som kurvan över andelen regelbundna papperstid-
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ningsläsare har varit, lika starkt har andelen läsare av 
kvällspressens nyhetssajter ökat. Från att ha legat på en 
relativt blygsam nivå om cirka 10 procent, är det i den 
senaste mätningen 43 procent som besöker kvällspres-
sens nyhetssajter minst 3 dagar per vecka. Förutom att 
nyhetskonsumtionen nästan helt har förflyttat sig från 
papper till nät, innebär det också att nätläsningen av 
kvällstidningarna inom en förmodat snar framtid kom-
mer att ligga på samma nivå som – eller till och med hö-
gre än läsningen av morgontidningar på papper (figur 1). 

De svenska morgontidningarna har också sett en 
successiv nedgång i andelen regelbundna papperstid-
ningsläsare sedan slutet av 1980-talet. Inledningsvis 
berodde nedgången på förändringar i det omgivande 
samhället, där bland annat 1990-talets lågkonjunktur 
och avregleringen av den svenska etermediemarkna-
den spelade in (Andersson & Wadbring, 2008). Den 
stora nedgången under senare år är dock till stora de-
lar relaterade till det växande utbudet av nyhetssajter, 
sociala medier och andra informations- och under-
hållningsbaserade plattformar på webben. Nedgång-
en i andelen som regelbundet läser morgontidningar 
på papper har varit särskilt tydlig under den senaste 
tioårsperioden, där andelen som tar del av nyheter 
på papper minst 3 dagar per vecka har minskat från 
78 procent 2006 till 47 procent 2016 (figur 1). Av det 
sena 1980-talets toppnoteringar återstår numera runt 
hälften av skaran regelbundna papperstidningsläsare. 
Liksom för kvällspressen har även de svenska mor-
gontidningarna sett en stadig ökning av andelen som 
regelbundet vänder sig till tidningarnas nyhetssajter. 
Bland den svenska befolkningen i åldrarna 16–85 år 
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var det i samband med 2016 års nationella SOM-un-
dersökning 33 procent som uppgav sig ta del av någon 
morgontidning på webben minst 3 dagar per vecka. 

För de nationella och lokala nyhetssändningarna i 
radio och tv har situationen varit mer stabil över tid, 
även om det också här kan noteras en viss nedgång un-
der 2000-talet. Förändringen är dock mer modest än 
för dagspressen. 77 procent tar 2016 regelbundet del 
av nationella nyhetssändningar i svensk radio och tv, 
medan 65 procent tar del av tablålagda lokala nyhets-
sändningarna. Liksom för dagspressen har använd-
ningen av kanalernas nyhetssajter ökat och 2016 är 
det 22 procent av befolkningen som minst 3 dagar per 
vecka tar del av nyheter på svt.se respektive sr.se.  

Figur 1. Regelbunden nyhetskonsumtion i Sverige  
1986–2016 (procent)

Kommentar: Regelbunden användning = minst 3 dagar/vecka. Lokala nyheter i radio/
tv = Sveriges Radio P4, SVT:s lokala nyhetssändningar samt TV4:s lokalnyheter (1992–
2013). Riksnyheter = Rapport, Aktuellt, Nyheterna i TV4, Ekonyheterna samt sedan 2015 
nyheter i Sveriges Radio P3. Morgontidningar på papper inkluderar dagliga gratistidning-
ar. Antalet svarspersoner är 1 624 år 1986 samt 9 706 år 2016. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986–2016.
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Tidigare studier har visat att nyhetssajterna vanligen 
bidrar med ett visst tillskott av användare som av oli-
ka skäl inte använder de traditionella plattformarna 
för att ta del av nyheter. Så har åtminstone varit fallet 
för de svenska morgontidningarna (Andersson, 2017; 
Ohlsson, 2013; Wadbring & Hedman, 2011). Bland 
dem som 2006 tog del av någon morgontidning minst 
3 dagar per vecka, stod de renodlade nätanvändarna 
för ett tillskott om 2 procentenheter. Det innebar att 
det till gruppen av papperstidningsläsare respektive 
pappers- och nättidningsläsare kunde fogas en grupp 
motsvarande 2 procentenheter som enbart läste nät-
tidningen. 2010 var motsvarande siffra 7 procent 
 (Andersson, 2017). 

När resultaten från 2016 års nationella SOM- 
undersökning analyseras, visar det sig att tillskot-
tet av renodlad nättidningsläsning uppgår till 15 
procentenheter (jf  figur 2). En jämförelse mellan 
siffrorna i figur 1 och figur 2 visar att 47 procent av 
befolkningen mellan 16 och 85 år läser någon lokal 
morgontidning på papper minst 3 dagar per vecka 
och att 33 procent med motsvarande regelbundenhet 
tar del av lokala morgontidningssajter (figur 1). Den 
totala andelen läsare är dock 65 procent (figur 2), vil-
ket innebär att det sker en relativt stor dubbelläsning 
bland nättidningsläsarna (figur 2). I den totala grup-
pen som tar del av lokala nyhetssajter är det närmare 
hälften som också läser papperstidningen. Kvar åter-
står den grupp som enbart läser tidningen via nätet, 
15 procentenheter, vilket motsvarar knappt var fjärde 
morgo ntidningsläsare. 
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Figur 2. Nyhetssajters tillskott till den totala  
nyhetskonsumtionen 1986–2016 (procent)

Kommentar: Regelbunden användning = minst 3 dagar/vecka. Radio/tv tablå = Sveri-
ges Radio P4, SVT:s lokala nyheter, TV4:s lokalnyheter (1992–2013), Rapport, Aktuellt, 
Nyheterna i TV4, Ekonyheterna samt sedan 2015 nyheter i Sveriges Radio P3. I radio/tv 
total ingår även svt.se och sr.se. Morgontidning på papper inkluderar dagliga gratistid-
ningar. Antalet svarspersoner är 1 624 år 1986 samt 9 706 år 2016. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986–2016.

När motsvarande analys görs för kvällspressen visar 
sig tillskottet av renodlade nättidningsläsare bli mycket 
stort, vilket inte är särskilt förvånande. I det här fallet 
är det kanske snarare mer riktigt att tala om pappers-
tidningen som tillskott till den totala läsningen. Bland 
respondenterna i 2016 års SOM-undersökning uppger 
sig 7 procent läsa någon kvällstidning på papper minst 
3 dagar per vecka medan 43 procent tar del av tidning-
arnas nyhetssajter (figur 1). Av figur 2 framgår att 
den totala andelen kvällstidningsläsare är 47 procent. 
Bland dem som läser kvällspressens papperstidningar 
är det drygt hälften som också tar del av tidningarnas 
nyhetssajter, medan den andra knappa halvan är ren-
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odlade papperstidningsläsare. Det bidrag som den se-
nare gruppen står för till den totala läsningen är mot-
svarande 3 procentenheter. Och omvänt gäller då att 
40 procentenheter av den totala andelen kvällspresslä-
sare utgörs av renodlade nättidningsläsare. 

För nyhetskonsumtionen via radio och tv är läget än 
så länge långt ifrån den situation som gäller inom dags-
pressen. På totalnivå ökar den regelbundna nyhetsan-
vändningen visserligen något när hänsyn tas till de 
som regelbundet konsumerar nyheter via kanalernas 
nyhetssajter. Här bör dock påpekas att det sannolikt 
finns en viss felkälla i totalsummeringen, då det endast 
är public servicebolagens nyhetssajter svt.se respektive 
sr.se som ingår i mätningen. För det tablålagda nyhets-
tittandet mäts utöver SVT:s och SR:s nyhetsprogram, 
också Nyheterna i TV4. Däremot ingår inte TV4:s ny-
hetssajt i SOM-institutets årliga mätningar av befolk-
ningens nyhetskonsumtion. Hur stor skillnaden skulle 
bli om även TV4:s nyhetssajt hade funnits med är svårt 
att uppskatta, men ett rimligt antagande är att det för-
modligen inte skulle bli några radikala skillnader jäm-
fört med det nuvarande resultatet. 

Sociala medier och dagspressens digitala  
plattformar viktiga för allt fler

Oavsett nyhetsmedium har den gradvisa förändring-
en i människors val av plattform följt ett visst möns-
ter där intresset för den gamla plattformen (tablålagd 
radio/tv och papperstidningar) successivt har minskat 
till förmån för olika digitala plattformar (nyhetssajter 
och appar). Först skedde övergången i första hand till 
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användning via dator. Under de senaste åren har det 
dock i allt högre utsträckning kommit att handla om 
en övergång till nyhetskonsumtion via mobil och surf-
platta (Ghersetti & Westlund, 2016; Westlund, 2013). 
Mönstret är detsamma i många delar av världen (Reu-
ters Institute, 2017; Pew Research Centre, 2015; Schrø-
der, 2014) och det är en strukturomvandling som dels 
förklaras av mer generella förändringar när det gäller 
teknik och mediemarknad, dels av nyhetsmedias akti-
va val att producera alltmer material för digitala platt-
formar (Nygren & Zuiderveld, 2011; Westlund, 2013) 

Valet av plattform förklaras i stor utsträckning av 
individens ålder. Äldre väljer vanligtvis de mer traditio-
nella plattformarna radio, tv och papperstidningar för 
sin nyhetskonsumtion medan yngre föredrar digitala 
plattformar, då i synnerhet sociala medier (tabell 1). 
Bland 16–29-åringar är det 73 procent som regelbundet 
tar del av nyheter på sociala medier. Motsvarande an-
del bland 65–85-åringer är 14 procent. Värt att notera 
är att förhållandet mellan yngre och äldre när det gäller 
nyhetskonsumtion på sociala medier är det direkt om-
vända när det gäller regelbunden läsning av morgontid-
ningar på papper. Då är det istället 71 procent av den 
äldsta åldersgruppen som minst 3 dagar per vecka lä-
ser någon papperstidning, medan motsvarande andel 
bland 16–29-åringarna är 15 procent. Fundamentet för 
de båda gruppernas nyhetsvanor är således helt olika. 

Även de tablålagda sändningarna av lokala och na-
tionella nyhetsprogram lockar en större andel av det 
äldsta ålderssegmentet jämfört med övriga ålders-
grupper. Däremot är de åldersrelaterade skillnaderna 
inte lika påtagliga för användningen av public service-
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kanalernas respektive den lokala morgonpressens ny-
hetssajter (tabell 1). 

Tabell 1. Regelbunden nyhetskonsumtion i olika  
samhällsgrupper, 2016 (procent)

Riksnyh. 
radio/tv

Lokalnyh. 
radio/tv

se.se/ 
svt.se

Morgont. 
papper

Morgont. 
nät

Kvällst. 
papper

Kvällst. 
nät

Sociala 
medier

SAMTLIGA 77 65 22 47 33 7 43 39

ÅLDER

16–29 år 48 26 19 15 31 3 45 73

30–49 år 66 48 23 29 41 4 52 56

50–64 år 85 76 25 54 36 7 47 33

65–85 år 93 89 21 71 25 10 29 14

UTBILD-
NING

Låg utb. 83 79 17 57 20 13 28 14

Medellåg utb. 75 63 19 43 28 8 47 42

Medelhög utb. 75 62 22 42 34 6 46 45

Hög utb. 77 63 28 48 44 4 44 47

HUSHÅLLS-
INKOMST

<300 tkr/år 77 69 21 46 24 10 32 30

301–700 tkr/år 78 67 23 49 34 7 44 39

>701 tkr/år 76 60 25 45 43 4 53 51

SUBJEKTIV 
KLASS

Arbetarhem 74 63 19 40 28 8 42 38

Jordbrukar-
hem 86 81 17 58 26 6 30 23

Företagarhem 78 66 22 51 32 8 41 37

Tjänste-
mannahem 80 67 25 51 38 5 45 44

Högre  
tjm-hem 81 67 30 57 45 4 47 43
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Riksnyh. 
radio/tv

Lokalnyh. 
radio/tv

se.se/ 
svt.se

Morgont. 
papper

Morgont. 
nät

Kvällst. 
papper

Kvällst. 
nät

Sociala 
medier

GEOGRA-
FISKT OMR.

Ren landsbygd 82 72 19 49 27 6 35 34

Mindre tätort 77 67 20 47 28 7 44 37

Stad/större 
tätort 77 65 22 48 35 7 44 40

Sthlm/Gbg/
Malmö 74 59 28 40 39 6 44 47

POLITISKT 
INTRESSE

Litet intresse 67 54 14 39 23 6 40 37

Stort intresse 82 71 27 51 39 7 45 41

Kommentar: Regelbunden användning = minst 3 dagar/vecka. Lokala nyheter i radio/
tv = Sveriges Radio P4, SVT:s lokala nyhetssändningar samt TV4:s lokalnyheter (1992–
2013). Riksnyheter = Rapport, Aktuellt, Nyheterna i TV4, Ekonyheterna samt sedan 2015 
nyheter i Sveriges Radio P3. Morgontidning på papper inkluderar dagliga gratistidningar. 
Minsta antal svarspersoner är 262 (jordbrukarhem). 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.

Ytterligare två förklaringsfaktorer som brukar utkris-
talliseras i samband med analyser av nyhetsvanor är 
utbildningsnivå och generellt samhällsintresse (An-
dersson, 2014; Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata, 
2012; Webster, Phalen & Lichty, 2006). Lågutbildade, 
som till relativt stor del utgörs av äldre individer, tar 
exempelvis i högre utsträckning del av nyheter via ra-
dio, tv och tryckt dagspress, medan högutbildade rik-
tar blicken mot mediernas nyhetssajter. (tabell 1). Ett 
liknande mönster återfinns även bland låginkomstta-
gare och höginkomsttagare, vilket i hög utsträckning 
beror på att det bland låginkomsttagare finns en stor 
del lågutbildade och bland höginkomsttagare en stor 
andel högutbildade. Det råder därmed en viss samvari-
ation mellan de olika förklaringsfaktorerna.
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Den inledande analysen visade hur de digitala platt-
formarna tydlig bidrar med ett tillskott till den totala ny-
hetskonsumtionen när det gäller dagspressen. Liksom 
för nyhetsvanorna generellt, skiljer sig omfattningen av 
dess bidrag mellan olika grupper. För att exemplifiera 
hur skillnaderna kan se ut, görs här en jämförelse mel-
lan ungas och äldres konsumtion av morgontidningar 
respektive nyheter i radio och tv. Som framgått av tabell 
1 ovan är det 15 procent av 16–29-åringarna som tar del 
av morgontidningar på papper minst 3 dagar per vecka 
medan 31 procent tar del av tidningarnas nyhetssajter. 
Bland 65–85-åringar är motsvarande andel 71 respekti-
ve 25 procent (tabell 1). 

I den yngsta åldersgruppen är det 25 procent som 
enbart läser morgontidningen på nätet, medan 8 pro-
cent enbart läser papperstidningen. Dubbelläsningen, 
det vill säga de som läser både på papper och nät, är i 
den här gruppen 6 procent. Det innebär att den tota-
la läsningen av morgontidningar är 39 procent bland 
16–29-åringar (figur 3). Givet nyhetssajternas tydliga 
dominans i den här gruppen är det mer riktigt att be-
trakta papperstidningen som ett tillskott till den totala 
läsningen. 

Situationen är den omvända bland 65–85-åringar. 
Bland dessa är det 55 procent som enbart läser pap-
perstidningen, 9 procent som enbart läser på tidnings-
sajten och 16 procent som är dubbelläsare. Den totala 
andelen regelbundna läsare i den här åldersgruppen är 
80 procent (figur 3). Basen för gruppens tidningsläs-
ning är i det här fallet papperstidningen, medan läs-
ningen av tidningarnas nyhetssajter bidrar med ett be-
tydligt mindre tillskott till den totala läsningen. 
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Figur 3. Läsning av morgontidningar på papper och nät minst  
3 dagar per vecka bland yngre och äldre, 2016 (procent)

Kommentar: Antal svarspersoner är 1 418 (16–29 år) respektive 3 024 (65–85 år).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.

Även om befolkningens nyhetskonsumtion på radio- 
och tv-kanalernas nyhetssajter har ökat under de se-
naste åren, står dessa plattformar än så länge för ett 
ganska litet tillskott till den totala nyhetskonsumtio-
nen. Bland 16–29-åringar är det 34 procent som endast 
tar del av nationella och lokala nyhetssändningar i ra-
dio/tv genom tablåkonsumtion. 14 procent ägnar sig åt 
nyhetskonsumtion både via tablå och nyhetssajterna, 
medan 4 procent enbart vänder sig till nyhetssajterna. 
Den totala andelen regelbundna nyhetskonsumtionen 
i den här åldersgruppen är 52 procent (figur 4). Jäm-
fört med konsumtionen av morgontidningar är basen i 
de ungas användning här de traditionella nyhetssänd-
ningarna. Det bör dock förtydligas att tablåtittandet 
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här inkluderar både de nationella och lokala sänd-
ningarna i Sveriges Radion och Sveriges Television 
samt Nyheterna i TV4, medan nyhetssajterna består 
i public servicekanalernas plattformar. Skälet till sam-
manslagningen av de nationella och lokala sändning-
arna är att det för nyhetssajterna inte är möjligt att 
särskilja vilken geografisk nivå fokus är riktat mot. 

Figur 4. Nyhetskonsumtion via tablå samt radios och tv:s  
nyhetssajter minst 3 dagar per vecka bland yngre och äldre, 
2016 (procent)

Kommentar: Antal svarspersoner är 1 418 (16–29 år) respektive 3 057 (65–85 år).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.

De traditionella plattformarna dominerar även den älds-
ta åldersgruppens nyhetsvanor. Bland 65–85-åringar är 
det 76 procent som minst 3 dagar per vecka enbart tar del 
av nyheter via nyhetssändningar i radio och tv. Ytterliga-
re 20 procent är så kallade dubbelanvändare, medan fär-
re än 1 procent (0,3 procent) enbart tar del av nyhetssaj-
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terna (figur 4). I den här åldersgruppen står kanalernas 
nyhetssajter alltså i princip inte för något tillskott alls till 
den totala nyhetskonsumtionen av  radio- och tv-nyheter. 

Som framgår av de båda analyserna ligger de ungas 
nyhetskonsumtion på en betydlig lägre nivå än de äld-
res, oavsett om det handlar om dagspress eller radio 
och tv (se figur 3 och 4). De stora skillnaderna jämnas 
dock ut om nyhetskonsumtion i sociala medier inklu-
deras i jämförelsen. Andelen äldre som tar del av ny-
heter minst 3 dagar per vecka ligger då kvar på samma 
höga nivå som tidigare, medan andelen nyhetskonsu-
menter bland de unga ökar kraftigt. Till skillnad från 
de två tidigare jämförelser har nyhetskonsumtion på 
papper och tablå här slagits samman med konsumtio-
nen av de traditionella mediernas nyhetssajter. Bland 
de unga är det 15 procent som regelbundet tar del av 
nyheter i traditionella medier, oavsett plattform, med-
an motsvarande andel bland de äldsta är 83 procent 
(figur 5). Bland de unga är det vidare 52 procent som 
minst 3 dagar per vecka tar del av både traditionella 
nyhetsmedier och nyheter i sociala medier. Motsva-
rande andel bland de äldsta är 13 procent. Slutligen är 
det i gruppen av unga 21 procent som tar del av nyheter 
i sociala medier utan att parallellt konsumera nyheter i 
traditionella medier och deras nyhetssajter. I den älds-
ta åldersgruppen är denna andel 0,3 procent. Resulta-
tet visar således att sociala medier står för ett betydan-
de bidrag till de ungas nyhetskonsumtion. Totalt är det 
88 procent av de unga mellan 16–29 år som minst 3 
dagar per vecka tar del av nyheter, medan motsvarande 
andel bland äldre mellan 65–85 år är 96 procent. 

För de ungas del är det en lägre andel regelbundna 
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nyhetskonsumenter jämfört med hur situationen såg ut 
1986, då den första SOM-undersökningen genomför-
des. Då var det 97 procent av de unga och 99 procent av 
de äldre som regelbundet tog del av nyheter. För tio år 
sedan, 2006, var motsvarande andelar i de båda grup-
perna 85 respektive 98 procent. För de ungas del visar 
resultatet således dels på att det har skett en minskning 
av andelen som tar del av nyheter minst 3 dagar per 
vecka mellan 1986 och 2016, dels att andelen regelbund-
na nyhetskonsumenter är något högre 2016 jämfört med 
2006. Det senare tyder på att sociala medier bidrar till att 
hålla ungas nyhetskonsumtion på en fortsatt hög nivå. 

Figur 5. Nyhetskonsumtion i traditionella medier respektive 
sociala medier minst 3 dagar per vecka bland yngre och äldre, 
2016 (procent)

Kommentar: I kategorin ”endast papper/tablå/nät” ingår morgon- och kvällstidningar 
på papper och online samt för radios och tv:s del tablåtittande och användning av deras 
nyhetssajter. Antal svarspersoner är 1 416 (16–29 år) respektive 3 055 (65–85 år).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016.
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Fortfarande pappersprenumerationen som gäller

Parallellt med den sjunkande andelen läsare av mor-
gontidningar på papper har också tidningsprenume-
ranterna blivit färre. Runt mitten av 1980-talet låg 
andelen prenumererande hushåll på 78 procent, en 
andel som tjugo år senare sjunkit till omkring 65 pro-
cent (figur 6). Från 2010 har kurvan pekat än mer tyd-
lig neråt och numera bor hälften av befolkningen i ett 
hushåll där det finns en prenumererad morgontidning 
– en siffra som inkluderar såväl traditionell pappers-
tidningsprenumeration som digital prenumeration. 
Det är dock fortfarande förhållandevis få hushåll som 
väljer att enbart hålla sig med en digital tidningspre-
numeration. 

Figur 6. Andel hushåll med morgontidningsprenumeration 
1986–2016 (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon 
morgontidning? Sedan 2013 inkluderar frågan även digital prenumeration. Antalet 
svars personer är 1 624 år 1986 och 6 515 år 2016. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986–2016.
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I likhet med förändringen av läsvanorna har den svi-
kande prenumerationsbenägenheten en tydlig ålders-
relaterad koppling. Bland 20–29-åringar har andelen 
som bor i ett hushåll med en prenumererad morgon-
tidning minskat från 61 till 22 procent mellan 1986 och 
2016 (tabell 2). Det innebär att nästan två av tre pre-
numererande hushåll har försvunnit i gruppen. Den 
största förändringen, räknat i procentenheter, hittas 
dock bland 30–49-åringar där andelen prenumeranter 
under samma period minskat från 80 till 32 procent. 
Resultatet visar tydlig att svenska morgontidningar 
har mycket svårt att locka den vuxna befolkningen 
under 50 år att bli prenumeranter, trots att de flesta 
tidningar idag erbjuder både pappersprenumeratio-
ner och digitala prenumerationer. I det äldsta ålders-
segmentet är andelen prenumeranter dock fortfarande 
hög, även om en viss nivåminskning har kunnat skön-
jas under 2000-talet. 

För övriga samhällsgrupper är omfattningen av 
minskningen av andelen prenumererade hushåll för-
hållandevis likartad. Oavsett inkomstnivå, boen-
deort respektive graden av politiskt intresse, ligger 
minskningen i de olika grupperna på mellan 25 till 
33 procentenheter (tabell 2). Sett till inkomstnivå har 
skillnaden mellan låginkomsttagares och höginkomst-
tagares prenumerationsbenägenhet minskat något, 
vilket framför allt beror på att tappet mellan 1986 och 
2016 har varit något större bland höginkomsttagare 
än bland låginkomsttagare. För politiskt intresse har 
förändringen gått i motsatt riktning, det vill säga att 
tappet i gruppen med litet politiskt intresse är något 
större – mätt i procentenheter – än i gruppen politiskt 
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intresserade. Fortfarande är dock det övergripande 
mönstret detsamma 2016 som 1986, det vill säga att 
höginkomsttagare och politiskt intresserade är mer 
prenumerationsbenägna än låginkomsttagare och po-
litiskt ointresserade. 

I ett fall har det emellertid skett en rockad i vilken 
grupp som är den minst respektive den mest prenu-
merationsbenägna. Det gäller betydelsen av utbild-
ningsnivå, där den högsta andelen prenumeranter 
år 2016 finns bland lågutbildade medan det 1986 var 
högutbildade som i högst utsträckning hade en pre-
numeration i hushållet (tabell 2). En förklaring till 
denna förändring är att det 2016 finns en större an-
del äldre individer i gruppen lågutbildade. Den hö-
gre prenumerationsbenägenheten hos de äldre slår 
således igenom i utbildningsfaktorn. Utöver denna 
specifika förändring har de utbildningsrelaterade 
skillnaderna beträffande prenumerationsbenägenhe-
ten alltmer har kommit att jämnas ut under perioden 
sedan 1980-talet. 



Digitala nyheter dominerar | 173172 | Ulrika Andersson

Tabell 2. Morgontidningsprenumeration i olika grupper 1986, 
2000 och 2016 (procent)

1986 2000 2016
Differens 

1986–2016

Samtliga 78 72 52 −26

ÅLDER

20–29 år1 61 50 22 −39

30–49 år 80 64 32 −48

50–64 år 84 82 56 −28

65–85 år 84 84 74 −10

UTBILDNING

Låg utbildning 78 75 61 −17

Medellåg/medelhög 77 68 48 −29

Hög utbildning 85 76 54 −31

HUSHÅLLSINKOMST

<300 tkr/år 69 59 44 −25

301–700 tkr/år 81 73 51 −30

>701 tkr/år 88 84 57 −31

GEOGRAFISKT OMR.

Ren landsbygd 80 75 56 −24

Mindre tätort 76 74 52 −24

Stad/större tätort 84 72 52 −32

Sthlm/Gbg/Malmö 69 65 44 −25

POLITISKT INTRESSE

Litet politiskt intresse 77 67 44 −33

Stort politiskt intresse 80 76 55 −25

Kommentar: Frågan lyder: Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon mor-
gontidning? (1986 samt 2000) respektive Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på 
någon morgontidning? Frågan gäller både papperstidningar och digitala prenumerationer 
(2016). 1986 och 2000 var svarsalternativen: Nej respektive Ja. 2016 var svarsalternativen: 
Nej, Ja, papperstidning respektive Ja, digital prenumeration. ¹16–19-åringar har uteslutits ur 
analysen då dessa i hög utsträckning fortfarande är hemmaboende och då omfattas av för-
äldrarnas eventuella prenumeration. Minsta antal svarspersoner är 199 år 1986 (boende i 
storstad), 506 år 2000 (20–29-åringar) samt 264 år 2016 (20–29-åringar).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986, 2000 och 2016. 
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När det gäller valet av prenumerationsform uppger sig 
5 procent av respondenterna i 2016 års SOM-under-
sökning ha en helt digital morgontidningsprenume-
ration (figur 7). Drygt en tredjedel, 37 procent, har en 
renodlad traditionell pappersprenumeration medan 10 
procent har en kombinerad prenumeration, där både 
papperstidningen och den digitala produkten ingår. 

Figur 7. Prenumeration på tryckta och digitala 
 morgontidningar 2016 (procent)

Kommentar: Frågan lyder: Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon 
morgontidning? samt Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon mor-
gontidning? Frågan gäller både papperstidningar och digitala prenumerationer. 
Svarsalternativen är: Nej, Ja, papperstidningen samt Ja, digital prenumeration. Antal 
svarspersoner är 3 282.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 

Oavsett hur stark prenumerationsviljan är i olika 
grupper, är mönstret inom varje grupp detsamma: 
prenumerationen på papperstidningen alternativt 
kombinationen av papper och digital prenumeration 
dominerar tydligt över den renodlat digitala prenume-
rationen (tabell 3). Det tycks fortfarande vara ett tag 
kvar innan den helt digitala prenumerationsformen på 
allvar ersätter den prenumererade papperstidningen.
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Tabell 3. Tryckt och digital prenumeration på morgontidningar 
i olika grupper 2016 (procent)

Endast 
papper

Papper
+ digital

Endast 
digital

Prenumeration 
total

Saknar pre-
numeration Summa

Samtliga 37 10 5 52 48 100

ÅLDER

20–29 år1 17 2 3 22 78 100

30–49 år 22 7 3 32 68 100

50–64 år 37 14 5 56 44 100

65–85 år 62 9 3 74 26 100

UTBILDNINGS-
NIVÅ

Låg utbildning 54 4 3 61 39 100

Medellåg  
utbildning 39 7 2 48 52 100

Medelhög 34 9 5 48 52 100

Hög utbildning 36 13 5 54 46 100

GEOGRAFISKT 
OMR.

Ren landsbygd 47 7 2 56 44 100

Mindre tätort 43 6 3 52 48 100

Stad/större tätort 39 9 4 52 48 100

Sthlm/Gbg/
Malmö 27 11 6 44 56 100

POLITISKT 
 INTRESSE

Litet politiskt 
intresse 35 6 3 44 56 100

Stort politiskt 
 intresse 41 6 8 55 45 100

Kommentar: Frågan lyder: Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon 
lokal morgontidning? samt Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon an-
nan morgontidning? Frågan gäller både papperstidningar och digitala prenumera-
tioner. Svarsalternativen är: Nej, Ja, papperstidningen samt Ja, digital prenumeration. 
¹16–19-åringar har uteslutits ur analysen då dessa i hög utsträckning fortfarande är 
hemmaboende och då omfattas av föräldrarnas eventuella prenumeration. Minsta antal 
svarspersoner på gruppnivå är 195 (boende i storstad).
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016. 
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Några slutord om den svenska nyhetspubliken

Den svenska nyhetspublikens intresse för de digitala 
nyhetsplattformarna är ständigt ökande, inte minst 
när det gäller dagspressen. På starkast frammarsch är 
dock nyhetskonsumtionen via sociala medier där den 
regelbundna användningen närmar sig motsvarande 
nivå som kvällspressens nyhetssajter och den lokala 
morgontidningen på papper. Det är inte alldeles själv-
klart hur omfattande denna nyhetskonsumtion är 
räknat i antal klickade artiklar och inslag och den tid 
som ägnas åt dessa. Samtidigt bör poängteras att inte 
heller siffrorna bakom den regelbundna läsningen av 
tidningar eller tittandet på nyhetssändningar förtäljer 
hur stor del av det innehåll som erbjuds publiken en 
genomsnittlig dag som faktiskt konsumeras. 

Den kraftigt ökande konsumtionen av nyheter på 
sociala medier förefaller gå på tvärs med de farhågor 
om en ökande andel nyhetsundvikare som många fors-
kare har gett uttryckt för under senare år (jf Blekesau-
ne, Elvestad & Aalberg, 2012; Shehata & Wadbring, 
2012; Strömbäck, Shehata & Djerf-Pierre, 2012). Sna-
rare tycks det stora utbudet av nyheter och ökningen 
av antalet plattformar som människor använder för att 
ta del av nyheter – oavsett om nyhetskonsumtionen är 
planerad eller om den sker mer slumpmässigt – ha bi-
dragit till att stärka nyhetssamhället under de senaste 
åren. Det gäller inte minst för de unga nyhetskonsu-
menterna. Visserligen ligger den samlade användning-
en av nyhetsmedier bland unga på en lägre nivå jämfört 
med mitten av 1980-talet, men jämfört med början av 
2000-talet har ungas nyhetskonsumtion ökat något – 
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en ökning som sociala medier som nyhetsdistributör 
sannolikt har bidragit till.

För radio och tv präglas fortfarande användningen 
av en förhållandevis hög stabilitet när det gäller de 
traditionella plattformarna. Parallellt kan det ock-
så noteras en uppåtstigande kurva för konsumtionen 
av nyheter via etermediernas nyhetssajter, även om 
användningen än så länge inte uppnår samma om-
fattning som för dagspressens nyhetssajter. Samtidigt 
varierar valet av nyhetskanaler och intensiteten i dess 
användning stort mellan olika grupper i samhället. 
Särskilt åldersfaktorn har visat sig vara av stor bety-
delse i sammanhanget. Det är framför allt bland den 
unga och yngre medelålders delen av befolkningen 
som användningen av digitala nyhetsmedier har vuxit 
sig stor. Och då i synnerhet sociala medier som central 
plattform för unga vuxnas nyhetskonsumtion. 

Men det kan också konstateras att den digitala ny-
hetskonsumtionen på sina håll fortfarande står inför 
vissa begränsningar. Det gäller framför allt i männ-
iskors val av prenumerationsform för sina morgontid-
ningar, där papperstidningen fortfarande står stark. 
Det är ett resultat som gäller oavsett vilken grupp i 
samhället som beaktas. Givet den allt lägre prenume-
rationsnivån i befolkningen som helhet – då framför 
bland unga vuxna och yngre medelålders – är frågan 
om den digitala prenumerationen ens har en rimlig 
chans att inom en överskådlig framtid komma upp i 
motsvarande nivåerna som för den traditionella pap-
perstidningsprenumerationen. Studier har visat att 
den del av befolkningen som väljer att inte prenume-
rera på någon morgontidning motiverar sitt val med 
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att de föredrar att ta del av nyheter via radio och tv, 
kostnadsfria nyhetssajter och nyheter via sociala me-
dier, vilket talar för att den renodlat digitala prenume-
rationsformen även fortsättningsvis kan komma att 
stå inför en utmaning i att locka fler prenumeranter. En 
möjlig lösning skulle eventuellt kunna tänkas vara att 
mediehusen inför mer flexibla prenumerationsformer 
där det finns möjlighet att antingen teckna sig för en 
löpande prenumeration, att köpa endagsprenumera-
tioner alternativ köp av enstaka artiklar. Exempel från 
andra delar av medieindustrin visar att det inte råder 
någon tvekan om att betalningsviljan finns – det hand-
lar här om att hitta betalningsmodeller som passar den 
allt större andel av befolkningen som dagligen rör sig i 
den digitala sfären. 
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När makten står på spel  
– journalistik i valrörelser

Sällan får journalistik så stor betydelse som i en val-
rörelse. Där och då avgörs länders politiska framtid. 
Och sällan kritiseras medier så hårt som då.

Denna bok granskar medierapporteringen i val-
rörelser, med blickar bakåt mot 2014 års svenska val, 
presidentvalet i USA och val i en rad europeiska länder 
de senaste åren. Men siktet är också riktat framåt, mot 
den svenska valrörelsen 2018.

Vi publicerar för första gången en studie av hur me-
dier vinklade valrörelsen 2014 och en enkätstudie med 
väljare, journalister och politiker före, under och efter 
samma valrörelse. Här presenteras också en ny studie 
av i vilken grad svenskar stänger in sig i mediebubblor 
i valrörelser. Dessutom skrivs historien om sociala me-
diers betydelse i svenska val och jämförelser hur me-
dier hanterar populistiska/högerextrema partier och 
kandidater i en rad länder.
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Misstron mot medier

Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i 
sociala medier och misstro mot medier används som 
politiskt vapen. Anklagelser om mörkande, lögner och 
drevande haglar. I den här boken undersöks förtroen-
det för medierna i detalj.

När man tittar närmare på forskningen visar det sig 
att förtroendet för medier inte sjunkit påtagligt de se-
naste åren. Men ändå finns misstron i siffrorna – och 
den är politiskt laddad. En unik studie visar att förtro-
endet är särskilt lågt för bevakningen av invandrings-
frågan. Förtroendet för medier är lägre bland sympa-
tisörer till allianspartierna än de rödgröna och lägst 
är det hos Sverigedemokraternas väljare. Och just hos 
SD-sympatisörerna sjönk det dessutom under de se-
naste årens migrationspräglade debatt.
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Näjtiv, kånntänt, brändidd 
– ska textreklam bli räddningen för journalistiken?

Länge kallades det textreklam och det var inget seri-
ösa medier sysslade med. Nu talas det om native ad-
vertising, branded content, innehållsannonsering el-
ler sponsrad journalistik och det är något alla stora 
medieföretag världen över satsar på. Är det samma 
sak? Och kommer det att hjälpa eller stjälpa medier 
och journalistik?

I denna bok presenteras ett unikt experiment om 
hur sponsring påverkar synen på trovärdighet och 
saklighet hos journalistik. Här sammanfattas också 
forskningen om dessa företeelser. Och inte minst: här 
kommer aktörer till tals – både de kritiska rösterna och 
de som jobbar med innehållsannonsering varje dag.

Katarina Andersson, frilansjournalist
Ulrika Andersson, docent, Göteborgs universitet
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Maria Edström, fil dr, Göteborgs universitet
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Mediestudiers årsbok 
– tillståndet för journalistiken 2015/2016

• Var tredje kommun saknar dagstidning. Var åttonde 
saknar dessutom gratistidning eller lokal nyhetssajt. 
Dessa 35 kommuner är vita fläckar på nyhetskartan.

• Nedgången i resurser fortsätter – nästan var tredje 
reklamkrona har försvunnit från journalistiken se-
dan 2008.

• Det finns i dag närmare 600 lokala medier i landet – 
nästan 100 av dem bara på nätet.

• De nya hyperlokala medier som nu uppstår hamnar 
inte i första hand

• i underbevakade områden, utan oftare där det redan 
finns gott om medier.

• Trots den ekonomiska pressen hålls bevakningen av 
kommunpolitiken uppe även i år. Förändringen mel-
lan 2015 och 2016 är liten. 

Vi tar inte längre del av medier på samma sätt som 
vi gjorde för bara några år sedan. Och för varje för-
ändring av vårt beteende, har det blivit svårare att 
 finansiera inte minst den lokala  journalistiken. 
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Mediestudiers årsbok följer utvecklingen för att 
ge medborgare, bransch och politik en klar bild av 
vad som händer – och underlag för den kvalificerade 
mediepolitiska debatt som så länge saknats. Vi sam-
manfattar med unik data tillståndet för journalistiken 
2016 – med fokus på den lokala rapporteringen.
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