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

• Nedgången i resurser fortsätter – nästan var tredje reklamkrona har 
försvunnit från journalistiken sedan 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 kommunpoli-
tiken uppe även i år.  Förändringen mellan 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 förändring av vårt beteende, har det 
blivit svårare att finansiera inte minst den lokala journalistiken. 
    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 sammanfattar med unik data tillståndet för journalistiken 2016 
– med fokus på den lokala rapporteringen. 
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Ulrika Andersson, docent, Göteborgs universitet
Tobias Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine Thor, 
Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) 
Sara Leckner, tekn dr, Malmö högskola 
Olle Lidbom, medieanalytiker. 
Gunnar Nygren, professor i journalistik, Södertörns högskola
Jonas Ohlsson, fil dr, Göteborgs universitet
Carina Tenor, journalist och projektforskare, Södertörns högskola
Andreas Widholm, docent, Södertörns högskola
Lars Truedson (red), föreståndare, Institutet för Mediestudier

www.mediestudier.se

F
o

k
u
s
 p

å
 d

e
n

 l
o

k
a
la

 r
a
p

p
o
r
t
e
r
in

g
e
n

ISBN: 978-91-983566-0-1

M
E

D
I
E

S
T

U
D

I
E

R
S

 Å
R

S
B

O
K

 – T
ILLST

Å
N

D
ET

 FÖ
R

 JO
U

R
N

A
LIST

IK
EN

  2015 / 2016

2015

2016



Mediestudiers årsbok
– tillståndet för journalistiken 2015/2016



Institutet för mediestudier
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm

info@mediestudier.se www.mediestudier.se
Mediestudiers Årsbok 2015/2016

Ulrika Andersson, Tobias Egge, Olle Lidbom, Sara Lockner,  
Camilla Minnhagen, Gunnar Nygren, Jonas Ohlsson, Carina Tenor,  

Medeleine Thor, Lars Truedson, Andreas Widholm
Lars Truedson (red)

© Författarna och Institutet för mediestudier
Utgivare: Institutet för mediestudier 

Produktion: Kapish produktion, Stockholm 2016
ISBN 978-91-983566-0-1 



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 

En viktig uppgift för Institutet för Mediestudier är att 
granska hur journalisterna sköter sitt uppdrag. En an-
nan uppgift är att följa upp förutsättningarna för jour-
nalistiken utifrån ett förändrat medielandskap.

Vi har under det här året bland annat givit ut den 
uppmärksammade Migrationen i medierna, med nya 
infallsvinklar i detta heta debattämne. Vi har också 
utkommit med boken Rätta på riktigt, om mediernas 
haltande förmåga att rätta fel och ge upprättelse. Den 
här boken, Mediestudiers årsbok, har fokus på hur 
mediemarknaden utvecklas och vad det betyder för 
journalistiken. I slutändan handlar det förstås om vad 
förändringarna betyder för allmänhetens möjligheter 
att få insikt och förståelse i viktiga samhällsfrågor.

Det är andra året i rad som vi ger ut en sådan här 
årsbok. Den information vi tog fram till vår första 
årsbok har använts både i undervisning, i utredningar 
och citerats i olika sammanhang. Vår förhoppning är 
att den här årsboken, liksom vår övriga utgivning, ska 
utgöra ett bra faktaunderlag för en fortsatt diskussion 
om journalistiken och medierna.

Glöm inte att vi publicerar uppgifter om medie-
situationen kommun för kommun på kommunerna.
mediestudier.se!

Helena Stålnert
Ordförande för Institutet för Mediestudier
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Mediestudiers årsbok
– tillståndet för journalistiken 2015/2016

Lars Truedson*

• 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 finns 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.

• Professionella journalister ersätts ofta av entrepre-
nörer och eldsjälar som brinner för bygden men 
slåss med svag ekonomi. 

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

Institutet för Mediestudier har nu för andra gången ge-
nomfört en rad studier för att sätta fingret på de enor-

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Mediestu-
dier.
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ma förändringar som just nu pågår av hur vi tar till oss 
nyheter. För i stort sett varje steg i den utvecklingen 
har det blivit svårare att finansiera journalistiken. Och 
därmed att hålla uppe den journalistiska kvaliteten. 

Förra årsboken inleddes med en bild av de stora ut-
maningar den traditionella journalistiken inte minst på 
mindre orter står inför. Den är fortfarande på många 
sätt aktuell och går att läsa på www.mediestudier.se/ 
publikationer/mediestudiers-arsbok-2015/.

Detta år lägger vi särskilt fokus på den hyperloka-
la journalistiken och presenterar en unik inventering 
kommun för kommun av inte bara anrika morgon-
tidningar utan också unga gratistidningar och lokala 
nyhetssajter. Det finns nya initiativ för att ”fylla i” när 
traditionell dagspress tvingas krympa sina resurser – 
men dessa initiativ har begränsningar.

Denna årsbok följer utvecklingen för att ge med-
borgare, bransch och politik en klar bild av vad som 
händer – och underlag för den kvalificerade mediepoli-
tiska debatt som så länge saknats.

När lokalredaktionen i den lilla dalakommunen Lud-
vika fick minskade resurser, valde två reportrar att ta 
jobb på kommunens informationsavdelning. Där job-
bar de vidare – bland annat med att förse de centralise-
rade redaktionerna i tidningskoncernen med underlag 
för sin journalistik om kommunpolitiken. 

Se där en ögonblicksbild som säger något om ut-
vecklingen för journalistiken de senaste åren.

I denna årsbok presenterar vi en unik studie av jour-
nalistiken kommun för kommun i hela landet. Genom 
att kontakta alla kommuners informationsavdelningar 
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har Carina Tenor vid Södertörns högskola samlat ihop 
en bild inte bara av de traditionella medierna utan även 
av det nya.

Vi vet sedan tidigare att närmare 100 lokalredaktio-
ner stängdes under perioden 2004–2014 och att antalet 
tidningsjournalister under samma tid minskade med 
en fjärdedel.1 Nu vet vi också något om de nya medier 
som startat under den här perioden. Totalt har Carina 
Tenor identifierat nästan 600 medier utanför de svens-
ka storstäderna. Omkring 200 fristående gratistid-
ningar och sajter har startats under de senaste femton 
åren och finns kvar än i dag.

I förra årets årsbok identifierade vi 68 kommuner, 
var fjärde i landet, som saknade fast redaktion. Då 
byggde siffran på en enkät till de traditionella medie-
företagen kompletterad med sökningar på nätet. I år 
är det alltså kommunerna som är uppgiftslämnare och 
alla har svarat. Det ger en mer finfördelad, men inte 
helt jämförbar bild. Om fristående gratistidningar och 
inte minst lokala nyhetssajter räknas med, är det 35 
kommuner som framstår som vita fläckar ur nyhets-
hänseende.

Dessa nya sajter och tidningar hamnar inte alltid – 
kanske inte ens i första hand – där de stora tidningsfö-
retagen dragit ner på sina resurser – tvärtom finns det 
fler lokala initiativ i mer tätbefolkade och annonsörs-
rika trakter. 

Dessa nya initiativ tycks också ha en delvis annor-
lunda drivkraft än de större, helt journalistiskt profes-
sionella medieföretagen. I en enkät uppger de som sin 

1 ”Landsbygd i medieskugga”, Nygren Althin, Södertörns högskola 2014
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främsta drivkraft att lyfta sin lokala bygd och stärka 
den lokala identiteten. Därnäst kommer att skapa en 
kanal för annonser. De är också mycket beroende av 
eldsjälar och dras med svag ekonomi – och är därmed 
instabila. Läs mer om detta i kapitlet Det lokala och 
hyperlokala medielandskapet, av Sara Leckner och 
Gunnar Nygren.

Samtidigt som redaktionerna dragit ner, har kom-
munerna rustat upp resurserna för att informera med-
borgarna. Ofta har det – som i det inledande exemplet 
– skett genom att anställa journalister. I kapitlet Kom-
munerna om lokala medier som medspelare och mot-
part visar Carina Tenor exempel efter exempel på hur 
kommunerna allt mer anpassat sig till mindre resurser 
på redaktioner. Man kallar mindre ofta till presskonfe-
rens – få hinner komma, istället är ett fylligt pressmed-
delande mer uppskattat och effektivt. Kommunerna 
har också börjat informera mycket mer direkt till med-
borgarna via sina egna, ofta digitala, kanaler. Och inte 
minst slående: kommunala tjänstemän skriver inte säl-
lan texter som går rakt in i de lokala medierna. Journa-
listik – eller snarare information – om vad kommunen 
gör har plötsligt blivit gratis för medierna. 

De kommunala informatörerna som intervjuas har 
en kluven inställning till detta. ”Som informatör bor-
de jag väl vara glad”, säger en, ”men bristen på kritisk 
granskning av materialet är inte bra”. ”Vi är oroliga 
för demokratifrågan. Kommer det att bli rikast som 
hörs mest? Eller starkast? Vem kan man lita på? Vem 
granskar oss?”. Kommunerna kan, som en person sva-
rar, informera mer – men de kan inte granska sig själva.
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Till förra årsboken startade Mediestudier tillsammans 
med medieanalysföretaget Retriever en långsiktig un-
dersökning av intensiteten i den kommunpolitiska 
bevakningen hos landets medier. Den utgår från sök-
ningar efter artiklar som nämner kommunnamn, or-
det  ”kommunstyrelse” samt ordet  ”kommunalråd” 
eller  ”borgarråd”. Nu har vi fört den studien ett år 
framåt. Den överraskande bilden att rapportering-
en inte sjunker består – när man tagit hänsyn till vad 
som nu med en längre serie framstår som en tydlig sä-
songsvariation är förändringen mellan första halvåret 
2015 och första halvåret 2016 mycket liten, en nedgång 
i total rapportering på mindre än två procent. Det är 
dessutom fler kommuner där rapporteringen ökar än 
minskar. Se vidare kapitlet Kommunbevakningen har 
inte fallit trots fortsatt ekonomisk press.

Medieforskaren Jonas Ohlsson har bearbetat sam-
ma data ytterligare för att försöka jämföra vad effek-
ten är av olika tidningsägares skilda hållningar. För att 
med säkerhet kunna bryta ner statistiken på det sättet, 
har han varit tvungen att begränsa sig till publicering-
ar i papperstidningar. Då visar det sig att i de kom-
muner där Västerbottenskuriren och Västerbottens 
folkblad dominerar, så ökade bevakningen kraftigt 
från 2013 till 2016. På de flesta andra håll minskar den 
i större eller mindre grad. Mest minskade antalet ar-
tiklar i Eskilstunakurirens koncerns kommuner, men 
även i Mittmedias område. Båda dessa koncerner har 
under perioden lagt ned en tidning. Minskningen är 
störst i de kommuner som saknar en huvudredaktion 
inom de åtta tidningsregioner som Ohlsson har stud-
erat. Möjligen kan man våga dra slutsatsen att stabila 



Mediestudiers årsbok | 13

finanser gynnar rapporteringen om kommunpolitik. 
Men undersökningen påverkas förstås också av hur de 
olika koncernerna prioriterat mellan papperstidning-
en och satsningar i digitala kanaler. Västerbottensku-
riren, som alltså ökat, har dock även en livaktig och 
framgångsrik digital publicering.

Vad som driver förändringar på en marknad är nästan 
en filosofisk fråga. När teknik och lagstiftning föränd-
rades på 1990-talet började det hända saker på medie-
marknaden. Men ändå får man nog säga att det bör-
jar i beteendet – det är när vi börjar konsumera på ett 
nytt sätt som hela den ekonomiska förändringen sätter 
igång. 

Mediedygnet späckas allt mer för genomsnittssvens-
ken – fler medier trängs in i de fem och en halv timme 
vi använder till mediekonsumtion varje dygn. Medium 
efter medium slår sig in i våra liv, men det är slående 
att väldigt lite av det nya faktiskt är journalistik. Vi har 
fått mer medier – men egentligen inte mer journalistik. 

De skandinaviska länderna har länge utmärkt sig 
för sin höga och socialt jämnt spridda konsumtion av 
nyheter. Det berodde inte minst på att dagstidningarna 
skar genom hela befolkningen – arbetare, tjänstemän 
och samhällstoppar läste nästan alla samma pappers-
tidning. I dag ser det inte längre ut så. 

Klyftorna på den svenska mediemarknaden har 
ökat – mest av allt mellan olika åldersgrupper, men 
allt mer även utifrån utbildning och inkomst, med ett 
annat ord: efter klass. Det framgår i kapitlet Växan-
de informationsgap i digitaliseringens spår av Ulrika 
 Andersson. Det är hos unga med begränsade eko-
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nomiska resurser och svalt intresse för politik och 
samhälle som den regelbundna nyhetsanvändningen 
minskat mest. Det här handlar till stor del om dags-
tidningens förändrade roll – etermedierna har behållit 
publiken mer, även om utbudet här förändrats.

Det finns en grupp om cirka två procent av svensk-
arna som själva säger att de aldrig tar del av nyheter, 
en grupp som ökat något på senare år. Unga med låg 
inkomst boende på landsbygden är överrepresentera-
de i gruppen. I internationell forskning har man allt 
mer börjat lämna begreppet ”nyhetsundvikare” för att 
beskriva denna grupp – det ger en felaktig bild av ett 
aktivt val att låta bli att läsa nyheter. Och, kanske vik-
tigare: det är sannolikt inte så att denna grupp inte alls 
tar del av nyheter – samhället är så genomsyrat av ny-
heter att det knappast går undvika. Ofta används där-
för termen ”momentana nyhetsanvändare” istället.

Genom en i ett internationellt perspektiv unik under-
sökning, utförd av IRM för Mediestudiers räkning, 
kan vi följa utvecklingen för just den del av reklam-
marknaden som finansierar nyhetsjournalistik. Och 
bilden är mörk. Det blev tydligt när vi förra året pre-
senterade den första undersökningen av hur den delen 
av annonsmarknaden utvecklats sedan 2008. När vi nu 
upprepat den, har utvecklingen accelererat. När 2015 
var över hade tre av tio annonskronor försvunnit från 
de journalistik-producerande medierna. Den delen av 
marknaden föll samtidigt som både BNP och reklam-
marknaden som helhet växte 2015. 

Nedgången för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll har sedan 2011 släppt sambandet med ut-
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vecklingen av den allmänna konjunkturen och reklam-
marknaden i övrigt. Totalt har 3,5 miljarder annons-
kronor lämnat de journalistiska medieföretagen sedan 
2008 års nivå. Andelen för denna del av marknaden har 
fallit från 36 procent av hela reklammarknaden 2008 
till endast en fjärdedel 2015. 

Den här nedgången förklaras inte minst av dags-
pressens förlorade reklamintäkter. De tre senaste åren 
är de sämsta svensk dagspress som helhet upplevt på 
de 40 år som detaljerad statistik förts, vilket konsta-
teras i kapitlet Medierna svälter sig till överlevnad av 
Olle Lidbom. Det finns öar av ekonomisk framgång, 
även om upplagorna för företagens enda verkliga kas-
sako papperstidningarna faller över hela linjen. Ex-
empel på sådana framgångssagor är exempelvis An-
der-tidningarna i Värmland och Hamrin-tidningarna i 
Jönköpings län, som tidigare skällts för snåljåpar men 
nu klarat nedgången med mindre nedskärningar än 
andra. De största problemen har utan tvivel Stampen 
men också Mittmedia och i någon mån NTM-koncer-
nen. Det är också dessa koncerner som satsat mest på 
expansion det senaste  decenniet.

Storstadstidningarna är genomgående längre fram-
me i att få digitala intäkter. Här har det utvecklats två 
olika ekonomiska modeller: kvällstidningarna satsar 
på att nå ut brett och få intäkter från annonser och 
konvertera några läsare till plustjänster. Morgontid-
ningarna satsar allt mer mot digitala abonnemang 
som vägen till överlevnad när papperstidningarna inte 
längre försörjer dem. Det finns ännu inga verifiera-
de siffror över hur dessa utvecklats, men tidningarna 
själva är optimistiska och Svenska Dagbladet talar om 
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över 30 000 digitala abonnemang och Dagens Nyheter 
om nära 70 000. Tillväxten av digitala abonnemang 
har under 2016 varit betydande för de två tidningarna.

Men annars är det bestående intrycket av den eko-
nomiska utvecklingen för dagspressen under 2015 och 
2016 att företagen sparat sig till en ekonomi i balans. 
Frågan som många ställer sig är förstås hur länge det 
ska vara möjligt att fortsätta nedskärningar utan att 
läsarna tröttnar på produkten.

I och med att Anette Novaks medieutredning pre-
senterats nyligen, kan vi nu vänta oss en intensiva-
re debatt om förhållandet mellan staten och den fria 
marknaden på medieområdet. Efter åtminstone ett 
årtionde av stiltje är det dags för en fördjupad politisk 
diskussion om framtidens mediepolitik. Är medier fria 
om de stöds av staten? Hur blir avvägningen när peng-
arna sinar – är det viktigare med fria medier än med 
mer (om än statsstödd) journalistik? Var dra gränserna 
för statens insatser – hur utforma dem så effektivt som 
möjligt?

Här är det också intressant att titta på storleksför-
hållandena på de förändringar som skett på mark-
naden och de ekonomiska insatser som görs med 
 offentliga medel. Vi har tidigare konstaterat att 3,4 
miljarder reklamkronor försvunnit från journalistiken 
på tio år.  Bara mellan 2014 och 2015 försvann 650 mil-
joner – över hundra miljoner mer än presstödet. Man 
kan summera de offentliga utgifterna för medier till 
drygt 8 miljarder, främst i form av public service och 
presstöd. Det är i ungefär samma storleksordning som 
både den samlade landsortstidningsbranschen och de 
samlade storstadstidningarna, som båda summerar 
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till ungefär 8,5 miljarder kronor i årsomsättning 2015. 
För att kunna möta nedgången på ett mer avgörande 
vis, skulle det krävas rejäla nya skattepengar till medie-
området – eller enorma förändringar av hur de offent-
liga medlen fördelas. 

Men det här är inte bara en statlig fråga, förstås. 
Inte ens bara en politisk fråga. Vad kan medborgarna 
göra? Ett svar är förstås att betala för journalistik. Och 
vad kan medierna själva göra? Ett svar är förstås att 
göra sin journalistik så bra och så relevant att den är 
värd för läsarna att betala mycket mer för, nu när an-
nonsörerna betalar allt mindre för den.

När allt skakar gäller det att veta precis vad som 
händer. 

Till stöd för decenniets viktigaste mediedebatt pre-
senterar Institutet för Mediestudier denna årsbok och 
med den en innehållsrik webbplats med data kring 
mediebevakningen i var och en av landets kommuner: 
kommunerna.mediestudier.se
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Kommunbevakningen  
har inte fallit trots fortsatt  
ekonomisk press
Lars Truedson*

Trots en kärv ekonomisk situation lyckas mediehusen 
upprätthålla en konstant nivå på bevakningen av kom-
munpolitiken. Det är bilden när Mediestudier tillsam-
mans med medieanalysföretaget Retriever åter gör en 
omfattande kvantitativ studie av hur många artiklar 
om kommunpolitik som publiceras. Vi har nu tillgång 
till data från sju halvår, från första halvåret 2013 till 
och med första halvåret 2016. Även om mönstret inte 
är entydigt så tyder mycket på att vi ser en utplanande 
kurva 2016 efter en ökning valåret 2014 och det poli-
tiskt intensiva första halvåret 2015.

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-
munnamnet samt vissa väl utvalda termer som uppre-

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie-
studier. 
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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 felen rimligen 
fördelas slumpmässigt över kommunerna så andelen 
artiklar som träffas av vår sökning och är relevanta ska 
vara rimligt konstant över tid. 

Vi har därför valt att göra sökningar på varje kom-
muns namn i olika varianter och framförallt en snä-
vare sökning där kommunens namn förekommer i 
kombination med ord som säkerställer att rapporte-
ringen handlar om kommunpolitik. Det rör sig om de 
kommunpolitiska termerna ”kommunstyrelse” samt 
”kommunalråd” med varianten ”borgarråd” samt 
några böjningsformer av dessa ord. Vi antar att detta 
fångar den kommunpolitiska bevakningen på ett rim-
ligt sätt. 

Denna sökning har gjorts i ett källurval skapat för 
att återspegla de svenska nyhetsmedierna så bra som 
möjligt. Det innehåller 239 analoga och 120 digitala 
medier. Det täcker en stor del av de svenska nyhets-
medierna och kan därför utnyttjas för bredare stu-
dier. Båda källurvalen innehåller texter från SVT och 
TV4 på webben.

I detta kapitel redovisar vi analyser på hela data-
underlaget på en nationell nivå samt vissa analyser på 
kommungruppsnivå. I nästa kapitel gör medieforska-
ren Jonas Ohlsson en mer djuplodande analys på ett 
urval av datan och undersöker där bland annat hur 
variationen är för olika medieägare. För att kunna 
göra sådana mer avancerade analyser har han behövt 
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begränsa sig till vissa typer av data (se nästa kapitel).
Men här ska vi alltså ta oss an datan på en mer över-

gripande nivå. Av tabell 1 framgår hur många träffar 
de 290 sökningarna (en per kommun) givit för dels de 
kommunpolitiska orden, dels endast kommunnamnen 
under respektive halvår. Dessutom framgår hur många 
artiklar som totalt publicerats i det aktuella källurvalet 
respektive halvår.

Tabell 1:

Antal 
artiklar

2013:1 2013:2 2014:1 2014:2 2015:1 2015:2 2016:1

Kommun-
ord 22 181 19 841 23 865 22 972 24 470 21 412 24 058

Kommun-
namn 141 848 137 436 156 138 151 897 153 321 159 777 165 513

Totalt 
källorna 3 150 103 3 179 344 3 294 965 3 225 244 3 235 997 3 211 079 3 242 747

Källa: Retriever
I tabellen framgår antalet träffar för sökningen på bara kommunnamn och för 
 sökningen som för en träff också kräver att orden kommunstyrelse och kommunalråd/
borgarråd finns med. Dessutom finns antalet träffar totalt i urvalet ur Retrievers data-
bas för respektive halvår med. 

I tabell 2 anges andelen artiklar med kommunorden 
av det totala antalet artiklar i urvalet ur Retrievers 
databas (samt andelen artiklar som också innehåller 
kommunorden av artiklarna som bara anger kommu-
nernas namn). 
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Figur 1:

Källa: Retriever
Antal artiklar som nämner kommunnamn och kommunorden per halvår 2013–första 
halvåret 2016. 

Figur 2:

Källa: Retriever
Andelen artiklar med kommunorden av det totala antalet artiklar i det aktuella käll-
urvalet ur Retrievers databas respektive halvår.

Om vi jämför hur antalet ord (figur 1) varierar över tid 
med variationen för andelen ord (figur 2) kan vi se att 
mönstret inte avviker på något slående vis. Vi antar där-
för att det går att basera den fortsatta analysen direkt på 
antalet träffar.
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Tabell 2:

Andel  
artiklar 

2013:1 2013:2 2014:1 2014:2 2015:1 2015:2 2016:1 

Kommun-
ord/totalt  
urvalet 0,70 % 0,62 % 0,72 % 0,71 % 0,76 % 0,67 % 0,74 % 

Kommun-
ord/
kommun-
namn 15,64 % 14,44 % 15,28 % 15,12 % 15,96 % 13,40 % 14,54 % 

Källa: Retriever
I tabellen framgår andelen artiklar med kommunorden av det totala antalet artiklar i  
det aktuella källurvalet ur Retrievers databas samt andelen artiklar med kommunorden 
av artiklar som endast innehåller något av de 290 kommunnamnen. 

Variationen av antalet artiklar med kommunorden är 
inte heller helt lättolkad. Vid en snabb anblick noterar 
man en viss uppåtgående trend. Vid närmare studium 
kan man dock se vad som troligen är en tydlig säsong-
variation. Första halvåret respektive år har betydligt fler 
artiklar än andra halvåret. Möjligen kan detta förklaras 
av hur det politiska arbetet lagts upp i kommunerna och 
hur ”sommartorkan” fördelas mellan halvåren. 

I materialet har vi för närvarande fyra första-halvår 
och tre andra-halvår. Om vi därför koncentrerar ana-
lysen till första halvåren respektive år får vi bilden i 
Figur 3. De två sista halvåren vi då betraktar visar en 
variation på mindre än två procent. Denna minskning 
får än så länge tolkas försiktigt som att kommunbe-
vakningen hålls uppe.
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Figur 3:

Källa: Retriever
Antal artiklar som nämner kommunnamnen och orden ”kommunstyrelse” samt ”kom-
munalråd” alternativt ”borgarråd” för respektive första halvår 2013–2016. 

Vi har också jämfört hur antalet kommunpolitiska 
träffar för respektive kommun förändras från första 
halvåret 2013 till första halvåret 2016. I en majoritet 
av fallen (151 kommuner) ökade antalet artiklar. I 130 
kommuner minskade antalet artiklar med kommunor-
den och i nio fall var antalet oförändrat. Dessa siffror 
är i stort sett konstanta även om vi jämför bara första 
halvåren 2015 och 2016.

Vi har i år valt att avstå från att analysera kommu-
nerna utifrån antalet artiklar per invånare, då dessa 
siffror främst återspeglade kommunstorleken. Ju färre 
invånare i en 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. Kanske kan en framtida mer avance-
rad statistisk analys på fler års data komma bakom 
detta förhållande och ge nya förklaringar till mediesi-
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tuationen i enskilda kommuner. I Jonas Ohlssons ka-
pitel görs vissa sådana analyser på ett urval av datan.

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: an-
talet artiklar minskar inte rent kvantitativt på något 
oroande sätt.

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 
finns exempel på en sådan utveckling. 

Vad som förklarar utvecklingen bäst ger inte denna 
studie något svar på – för det behövs fallstudier och 
kvalitativa analyser.
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Pressad ekonomi 
sänker dagstidningarnas 
kommunbevakning
Jonas Ohlsson*

I Mediestudiers årsbok för 2014/2015 presenterades 
en analys av svenska nyhetsmediers rapportering av 
kommunerna och kommunpolitiken.1 Studien byggde 
på sökningar i medieanalysföretaget Retrievers om-
fattande databas över det innehåll som dag efter dag 
publiceras av svenska nyhetsmedier.2 De analyserade 
artiklarna kom från perioden januari 2012 till juni 
2015. I källmaterialet ingick såväl tryckta som digitala 
tidningar och webbpublicerade nyhetstexter från SVT 
och TV4.

Kartläggningen av den lokalpolitiska nyhetsrap-
porteringen i Sverige gjordes mot bakgrund av den allt 

* Jonas Ohlsson är fil dr, ekonom och medieforskare vid SOM-institutet 
och Nordicom, Göteborgs universitet.

1 Bergvall, Kajsa (2015) ”Så bevakas kommunerna”, i L. Truedson (red) 
Mediestudiers årsbok – tillståndet för journalistiken 2014/2015. Stock-
holm: Institutet för mediestudier.

2 Sökningarna syftade till att leta fram nyhetsartiklar som på ett eller an-
nat ätt behandlade temat kommunal politik. Det handlade här om sök-
ningar på vart och ett av de 290 kommunnamnen tillsammans med olika 
böjningar av termerna ”kommunstyrelse”, ”kommunalråd” och ”bor-
garråd” (se Bergvall, 2015). 
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kärvare ekonomiska situationen för många av landets 
mediehus. Utfallet från studien var utifrån den kontex-
ten förvånansvärt hoppfullt. För trots ett minskande 
antal lokaljournalister, nedlagda lokalkontor och ban-
tade redaktionella budgetar märktes ingen nedgång i 
den samlade lokala nyhetsbevakningen. Antalet ar-
tiklar som på ett eller annat sätt berörde kommunala 
och lokalpolitiska frågor hade inte minskat under den 
studerade perioden. Tvärtom noterades istället en viss 
ökning över tid.

Avsikten i det här kapitlet är att föra analysen av 
 Retrievermaterialet ytterligare ett litet steg framåt 
– inte bara genom att haka på ytterligare ett år till 
datamängden, utan också genom att snäva till urval-
skriterierna några snäpp. I fjolårets studie analyse-
rades datan på en aggregerad nivå. Det innebar att 
resultatet i termer av antalet nyhetsartiklar för varje 
enskild kommun byggde på det samlade utfallet för 
hela det svenska nyhetsutbudet. Den studien följs 
upp i  kapitlet Kommunbevakningen har inte fallit 
trots fortsatt ekonomisk press i denna bok. En sådan 
analys säger mycket om den totala mängden artiklar 
som på ett eller annat sätt berör skeendet i enskilda 
kommuner. Men den säger mindre om hur rappor-
teringen ser ut på lokal nivå – alltså bland de loka-
la nyhetsmedier som faktiskt riktar sig specifikt till 
kommunen och dess invånare i fråga. 

I de analyser som presenteras i det följande har vi 
därför begränsat urvalet till de lokala prenumererade 
dagstidningar som för var och en av landets kommu-
ner kan anses bedriva en regelbunden bevakning av det 
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kommunala skeendet. För att göra en sådan utgallring 
har vi tagit hjälp av de kartläggningar av den kommuna-
la nyhetsbevakningen som görs i projektet Hyperlokal 
publicering vid Södertörns Högskola (se vidare kapitel 
av Leckner och Nygren samt av Tenor i denna bok).3

Kapitlet har följande upplägg. Vi inleder med att 
se hur dagspressens samlade kommunala rappor-
tering har utvecklats mellan 1 januari 2013 och 30 
juni 2016. För att möjliggöra jämförelser mellan 
åren utgår vi genomgående från utfallet under första 
halvåret. Det ger sammanlagt fyra mätpunkter, en 
för vart år. Av mättekniska skäl avgränsas analysen 
till det material som publiceras i dagstidningarnas 
tryckta upplagor. 

Därefter går vi över till att se på rapporteringen 
i olika typer av kommuner. Vi använder här samma 
indelning som användes i fjolårets rapport, nämligen 
SKL:s gruppindelning över landets kommuner. Den 
här uppdelningen tar hänsyn till viktiga variationer 
mellan olika typer av kommuner utifrån faktorer 
som storlek, befolkningstäthet, näringslivssamman-
sättning osv. 

I ett nästa steg för vi sedan in en helt ny förklarings-
variabel i analysen. Det handlar om utfallet för kom-
muner där den lokala mediemarknaden domineras av 
någon av landets stora lokaltidningskoncerner. Den 
fråga vi ställer oss är om det går att se någon skillnad 

3 Kommuner som i dessa kartläggningar bedömts sakna en regelbundet 
närvarande dagstidningsbevakning ingår alltså inte i urvalet. Mer om 
detta nedan. 
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i rapporteringen av det lokalpolitiska skeendet bero-
ende på vem som äger den dominerande tidningen i 
kommunen. Här undersöker vi också hur storleken 
på rapporteringen hänger samman med var landets 
dagstidningar har sina huvudredaktioner. Det vi vill 
pröva med en sådan indelning är om storleken på den 
lokala rapporteringen kan relateras till hur landets 
tidningsföretag har valt att organisera sina redaktio-
nella resurser. 

Vi inleder dock med en genomgång av den övergri-
pande närvaron på kommunal nivå för landets dags-
tidningar.4

Ojämn lokal närvaro bland  
Sveriges dagstidningar

Den svenska dagspressen är ojämnt fördelad över 
landet. Den genomgång av svenska dagstidning-
ars redaktionella närvaro som görs vid Södertörns 
högskola visar här på stora skillnader mellan lan-
dets olika delar. I 90 av landets totalt 290 kommuner 
finns det idag en tidning som har sin utgivningsort 
inom kommunens gränser. Där finns alltså det som 
på ”tidningssvenska” brukar kallas för en huvud-
redaktion. I 110 kommuner är det istället så att den 
regelbundna kommunala bevakningen sköts genom 
dagstidningsreportrar som antingen är stationera-

4 Ett särskilt tack riktas här till Leonard Wallentin och Sascha Granberg 
som tillsammans svarat för den statistiska bearbetningen av datamateri-
alet. För en beskrivning av Retrievers kartläggning av den kommunala be-
vakningen samt en metoddiskussion rörande det datamaterial som utgör 
underlag för det här kapitlet, se Bergvall (2015).
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de vid en lokalredaktion i kommunen eller som på 
annat sätt genomför en regelbunden rapportering av 
det kommunala skeendet. I resterande 90 fall, dvs i 
en knapp tredjedel av landets kommuner, finns det 
idag ingen dagstidning som genomför en regelbun-
den kommunal rapportering. Det är här den svenska 
dagspressens har sina vita fläckar.

Skillnaderna i dagspressens redaktionella närvaro 
i landets olika hörn är inte slumpmässigt betingade. 
Snarare följer de vissa systematiska mönster, vari vissa 
kategorier av kommuner tenderar att ha en hög redak-
tionell närvaro, medan andra har en lägre närvaro (el-
ler ingen alls). 

De här mönstren blir tydliga när vi delar upp Sve-
riges 290 kommuner efter SKL:s kommungruppsin-
delning (se tabell 1 nedan; för beskrivningar av de 
olika kommungrupperna, se särskild bilaga). Dags-
pressens huvudredaktioner är i hög utsträckning 
koncentrerade till landets storstäder, större städer 
och till kommuner som i övrigt är jämförelsevis tät-
befolkade. Det är i sig inget förvånansvärt resultat. 
För tidningar med spridningsområden som täcker 
flera kommuner har det varit naturligt att placera 
huvudredaktionen i den största kommunen.
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Tabell 1: Dagspressens redaktionella närvaro i olika  
kommungrupper, 2016

Kommuner med 
huvud redaktion

Kommuner med 
annan regelbunden 

rapportering

Kommuner utan  
regelbunden 
 rapportering

Kommungrupp  
(antal kommuner) Antal  % Antal  % Antal  %

Varuproducerande 
kommuner (54) 12 22 % 31 57  % 11 20 %

Pendlings-
kommuner (51) 6 12 % 27 53 % 18 35 %

Förorts kommuner 
till storstäderna (38) 5 13 % 3 8 % 30 79 %

Kommuner i tät-
befolkad region (35) 19 54 % 15 43 % 1 3 %

Större städer (31) 29 94 % 2 6 % 0 0 %

Förorts kommuner 
till större städer (22) 0 0 % 10 45 % 12 55 %

Turism- och besöks-
näringskommuner 
(20) 6 30 % 2 10 % 12 60 %

Glesbygd kommuner 
(20) 1 5 % 14 70 % 5 25 %

Kommuner i gles-
befolkad region (16) 9 56 % 6 38 % 1 6 %

Storstäder (3) 3 100 % 0 0 % 0 0 %

Totalt (290) 90 31 % 110 38 % 90 31 %

Källor: Sveriges kommuner och landsting (se särskild kapitelbilaga); Södertörns högskola 
(se kapitel av Leckner och Nygren samt av Tenor).

Men sambandet mellan befolkningsstorlek och före-
komsten av en huvudredaktion gäller likafullt inte 
överallt. Av landets sammanlagt 50 förortskommuner, 
vilka omfattar en inte obetydlig del av den svenska be-
folkningen, är det idag bara fem som utgör hemvist för 
en prenumererad dagstidning. I dessa kommuner gäl-
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ler dock generellt att dagstidningarna är jämförelsevis 
mycket underrepresenterade. Hela 79 procent av stor-
städernas förortskommuner saknar idag regelbunden 
närvaro av en lokal dagstidning. För förortskommuner 
till landets större städer är andelen 55 procent. Även i 
den kommungrupp som i SKL:s kategorisering kallas 
för turism- och besökningsnäringskommuner lyser den 
svenska dagspressen med sin frånvaro i mer än hälften 
av fallen (60 %). Här ska man dock vara medveten om 
att särskilt i förortskommuner finns livaktiga veckout-
givna gratistidningar som inte ingår i denna studie.

Rapporteringen om kommunpolitik minskar – 
men inte överallt

Den regelbundna lokala nyhetsbevakningen inom den 
svenska dagspressen – med vilket vi här menar landets 
prenumererade dagstidningar – är alltså idag koncen-
trerad till 200 kommuner. Det är dessa kommuner som 
utgör underlaget för de analyser av dagspressens kom-
munala rapportering som presenteras i det följande.

I figur 1 redovisas den samlade kommunrappor-
teringen under första halvåret för vart och ett av åren 
under perioden 2013 till 2016. Trenden är långsamt 
fallande. Efter ett i princip likartat utfall för 2013 och 
2014 – i båda fallen landade slutsumman på omkring 13 
500 artiklar – har antalet publicerade artiklar minskat – 
mellan 2014 och 2015 med 2,6 procent, och mellan 2015 
och 2016 med 4,4 procent. Det innebär sammantaget att 
det under första halvåret 2016 publicerades 6,4 procent 
färre artiklar på temat lokal kommunpolitik i Sveriges 
dagstidningar än vad som var fallet under 2013, och 6,8 
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procent färre artiklar jämfört med 2014. Att 2014 var ett 
valår verkar alltså inte ha gjort några djupare avtryck på 
dagspressens kommunbevakning – åtminstone inte när 
vi mäter den på det här sättet, och åtminstone inte un-
der första halvan av det så kallade supervalåret. (Kom-
munvalet inföll ju som bekant först på hösten.)

Figur 1: Samlad kommunpolitisk rapportering i kommuner 
med regelbunden närvaro av en prenumerad dagstidning, 
första halvåret 2013–2016 (antal artiklar)
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Källa: Retriever.

Så långt den övergripande bilden. När vi i nästa steg 
gör om analysen, men denna gång med utgångspunkt i 
SKL:s kommungruppsindelning, framträder en rad tyd-
liga mönster (se tabell 2). För det första ser vi en relativt 
stor variation med avseende på de genomsnittliga anta-
let artiklar i var och en av de tio grupperna. Störst rap-
portering när det gäller snittet för enskilda kommuner 
hittar vi, föga förvånande, i de tre storstäderna. Under 
första halvåret 2016 uppgick antalet kommunrelaterade 
artiklar i den här gruppen till i genomsnitt 169. Det kan 
jämföras med landets rena glesbygdskommuner, där ge-
nomsnittet under samma period landade på 38,9 artik-
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lar. Även i kommuner i glesbefolkade regioner och i s k 
pendlingskommuner låg den genomsnittliga rapporte-
ringen väsentligt under snittet för samtliga 200 kommu-
ner i studien, som under 2016 uppgick till 62,8. 

Tabell 2: Genomsnittlig rapportering i olika kommungrupper, 
första halvåret 2013–2016 (antal artiklar)

Kommunkategori (antal) 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 % 16/13

Förortskommuner till 
storstäderna (8) 69,3 73,4 73,4 68,3 −1 %

Förortskommuner till 
större städer (10) 89,2 87,4 79,9 80,1 −10 %

Glesbygdkommuner (15) 40,3 35,0 38,5 38,9 −3 %

Kommuner i glesbefolkad 
region (15) 54,4 51,3 48,3 44,3 −19 %

Kommuner i tätbefolkad 
region (34) 61,4 58,5 57,6 61,8 +1 %

Pendlingskommuner (33) 53,6 55,6 51,1 45,4 −15 %

Storstäder (3) 215,0 210,0 230,7 169,0 −21 %

Större städer (31) 91,6 94,8 95,6 89,3 −3 %

Turism- och besöks-
näringskommuner (8) 92,8 91,1 81,9 80,4 −13 %

Varuproducerande  
kommuner (43) 56,9 61,2 57,8 56,9 0 %

Totalt (200) 67,0 67,5 65,6 62,8 −6 %

Källa: Retriever.
Kommentar: I sammanställningen ingår de kommuner som under 2016 hade en regel-
bunden redaktionell närvaro av en prenumererad lokaltidning.

Ser vi istället till förändringen över tid framkommer 
följande. Den största relativa nedgången i fråga om 
kommunalrapportering har skett i storstäderna. Den 
kommunala bevakningen i Stockholm, Göteborg och 
Malmö gick mellan 2013 och 2016 tillbaka med i ge-
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nomsnitt 21 procent. Storstädernas försprång gente-
mot övriga kommuner har alltså minskat under senare 
år. Även i kommuner i glesbefolkade regioner, pend-
lingskommuner och turism- och besöksnäringskom-
muner var nedgången mellan 2013 och 2016 en bra bit 
större än genomsnittet. 

Den relativt sett minsta förändringen uppmättes i 
varuproducerande kommuner, kommuner i tätbefol-
kade regioner och i förortskommuner till storstäderna. 
I samtliga fall skilde sig utfallet för 2016 inte mer än en 
procentenhet från utfallet för 2013. Även i landets stör-
re städer och i rena glesbygdskommuner handlar det 
om en jämförelsevis liten minskning. 

Stora skillnader mellan landets  
lokaltidningskoncerner

Det tycks alltså som att kommunstorleken i sig inte har 
något direkt samband med hur dagspressens kommun-
bevakning har förändrats under senare år. Ett sätt att 
närma sig svaret på vilka faktorer som haft betydelse för 
förändringen inom den kommunala rapporteringen är 
att se till strukturen på själva tidningsmarknaden. 

Tidningssverige är idag uppdelat mellan ett antal 
större tidningskoncerner, vilka kommit att dominera 
tidningsutgivningen i en rad, ofta geografiskt sam-
manhängande, regioner. I tabell 3 redovisas hur den 
kommunala nyhetsrapporteringen har utvecklats i 
regioner som domineras av åtta av landets största lo-
kaltidningskoncerner.5 Det handlar om Västerbottens- 

5 Se kommentar till tabell 3 för några viktiga avgränsningar i materialet.
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Kurirens Media (VK), Gota Media, Norrköpings 
Tidningars Media (NTM), Hallpressen, Stampen, 
Mittmedia, Eskilstuna-Kuriren (EK) och Nya Werm-
lands-Tidningen (NWT). I det sistnämnda fallet delas 
huvuddelen av utgivningsområdet med den fristående 
Värmlands Folkblad (VF). 

Tabell 3: Samlad kommunrapportering i bevakningsområdena 
för olika lokaltidningskoncerner, första halvåret 2013–2016 
(antal artiklar)

Tidnings-
region

2013 
H1

2014 
H1

2015 
H1

2016 
H1

% 16/13, 
totalt

% 16/13, 
kommuner 
m huvudred.

% 16/13, 
övriga 

kommuner

”VK” 275 304 270 311 +13 % −2 % 23 %

”Gota 
Media” 2 303 2 493 2 446 2 315 +1 % +8 % −3 %

”NWT/VF” 1 169 1 324 1 110 1 135 −3 % +6 % −11 %

”NTM” 1 098 937 857 969 −12 % +15 % −23 %

”Hall-
pressen” 1 519 1 403 1 363 1 335 −12 % +21 % −23 %

”Stampen” 719 728 798 628 −13 % +7 % −21 %

”Mittmedia” 2 239 1 878 1 940 1 801 −20 % −15 % −22 %

”EK” 309 273 215 184 −42 % −44 % −40 %

Totalt 9 631 9 340 8 999 8 678 –11 % +1 % –16 %

Källa: Retriever.
Kommentar: I sammanställningen ingår de kommuner som under 2016 hade en re-
gelbunden redaktionell närvaro av en prenumererad lokaltidning. Pga. luckor i datama-
terialet saknas den s k Promedia-koncernen i underlaget. Berörda kommuner har därför 
exkluderats från sammanställningen. Enbart tidningar som hört till var och en av de 
inkluderade tidningskoncernerna under hela den studerade perioden har inkluderats i 
underlaget. Tidningar som bytt ägare sedan 2013 ingår alltså inte.

När vi jämför utvecklingen över tid framträder stora 
skillnader mellan de olika tidningsregionerna. I ett fall 
noterar vi faktiskt en ökning av den kommunalpoli-
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tiska rapporteringen. Det är i den region som vi kallar 
”VK” och som omfattar bevakningsområdena för de två 
Umeå tidningarna Västerbottens-Kuriren och Västerbot-
tens Folkblad. I det här området ökade rapporteringen 
mellan 2013 och 2016 med 13 procent. Även i regionen 
”Gota Media” noterades en viss ökning (+1 %). I övriga 
sex fall minskade den kommunala bevakningen mellan 
början och slutet på vår mätperiod. Allra störst nedgång 
noterar vi för ”EK” i Södermanland. Antalet artiklar 
med en kommunalpolitisk koppling minskade i den här 
regionen med hela 42 procent mellan 2013 och 2016. En 
bidragande förklaring till nedgången, åtminstone under 
sista delen av mätperioden, var nedläggningen av Eskils-
tunatidningen Folket i mitten av 2015. Folket hade då se-
dan 2012 utkommit som veckotidning. 

För den näst största nedgången – minus 20 procent 
– svarade region ”Mittmedia”. Också i Mittmedias fall 
bör beaktas att det försvunnit en lokaltidning under 
mätperioden. Det var Sundsvallstidningen Dagbladet, 
vilken i likhet med Folket lades ner under 2015. Även 
för ”NTM”, ”Hallpressen” och ”Stampen” noteras 
nedgångar som är högre än genomsnittet. 

Utfallet i tabell 3 visar att det även inom de åtta 
undersökta tidningsregionerna finns betydande skill-
nader när det gäller den kommunpolitiska rapporte-
ringen över tid. När vi delar upp regionerna utifrån 
vart koncernernas huvudredaktioner finns placerade 
så visar det sig att merparten av minskningarna av 
det lokala materialet har skett i kommuner som sak-
nar en huvudredaktion. (Detta framgår av de två sista 
kolumnerna i tabell 3.) Den genomsnittliga nedgång-
en i dessa områden uppgick mellan 2013 och 2016 till 
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16 procent – alltmedan bevakningen på huvudorter-
na faktiskt ökade något (+1 %). Allra tydligast är det 
här mönstret inom regionerna ”Hallpressen”, ”NTM” 
och ”Stampen”. I samtliga fall redovisas här en ökning 
av det lokalpolitiska materialet i utgivningskommu-
nerna, samtidigt som rapporteringen från mer perife-
ra delar av regionerna minskat väsentligt. Även i detta 
avseende går ”VK” mot strömmen. Här är det istället 
bevakningen från bevakningsområdena utanför Umeå 
kommun som svarat för tillväxten sedan 2013. 

Sammanfattning och slutsatser

Syftet med det här kapitlet har varit att studera hur 
dagspressens bevakning av det kommunpolitiska 
skeendet förändrats under senare år. Analyserna har 
byggt på den omfattande kartläggning av den svenska 
kommunpolitiska mediebevakningen som på Institu-
tet för Mediestudiers uppdrag görs av medieanalys-
företaget Retriever.

Resultaten från analyserna har försett oss med föl-
jande tre lärdomar. Vi har för det första kunnat se att 
dagspressens redaktionella närvaro varierar kraftigt 
mellan olika typer av kommuner. Bäst ställt är det 
härvidlag i storstäderna och de större städerna. Sämst 
ställt är det i förortskommunerna och i glesbygden. I 
vilken utsträckning svenskarna kan vänta sig att kun-
na följa det lokalpolitiska skeendet i hemkommunen 
med hjälp av den svenska dagspressen är alltså i hög 
grad en fråga om var i landet man bor. 

För det andra har vi kunnat se att den samlade kom-
munpolitiska bevakningen i de kommuner som har en 
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regelbunden dagstidningsnärvaro har minskat över 
tid, närmare bestämt med 6,4 procent mellan 2013 och 
2016. Störst har nedgången varit i storstäderna och i 
kommuner i glesbefolkade regioner. Trots en inte obe-
tydlig nedgång sedan 2013 är den kommunpolitiska 
rapporteringen också fortsättningsvis väsentligt mer 
omfångsrik i de tre storstadskommunernas dagstid-
ningar än i övriga landet. 

För det tredje har vi kunnat se att nedgången i den 
kommunala bevakningen varit som allra mest påtaglig i 
den region i Södermanland där den s k EK-gruppen ut-
gör den dominerande tidningsutgivaren. Näst därefter 
följer de regioner där de huvudsakliga tidningsägarna 
är Mittmedia och Stampen. Gemensamt för samtliga 
tre nämnda fall är att den dominerande tidningskoncer-
nen i området har dragits med betydande ekonomiska 
problem under den period som här har studerats. 

Intrycket av ett samband mellan ekonomisk utveck-
ling för tidningsföretagen och storleken på den kom-
munpolitiska bevakningen stärks av att nedgången se-
dan 2013 varit minst – eller bevakningen rent av ökat 
– i de regioner där den ledande lokaltidningskoncernen 
har fortsatt starka finanser. Det gäller inte minst VK 
Media, som hör till landets mest solida tidningsföretag. 

Slutsatsen från analysen blir därmed att den sam-
lade kommunbevakningen i tryckt dagspress minskat 
något sedan 2013, men att nedgången inte gäller hela 
landet. Strukturella faktorer, på regional nivå såväl 
som inom själva tidningsbranschen, tycks ha stor bety-
delse för den lokalpolitiska rapportering som kommer 
dagens svenska tidningsläsare till del.

I anslutning till denna samlade slutsats är det samti-
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digt viktigt att lyfta fram bristerna med att undersöka 
den kommunalpolitiska nyhetsrapporteringen på det 
sätt som gjorts i det här kapitlet. 

Vi har av skäl som har att göra med datamaterial-
ets karaktär inte kunnat ta med de publiceringar som 
landets dagstidningar gör på nätet. En analys av den 
unika bevakning som tidningarna publicerar online 
skulle fördjupa kunskapen om hur den svenska lokal-
politiska nyhetsbevakningen mår idag. 

Vi har inte heller kunnat ta höjd för eventuella dub-
belpubliceringar av samma artiklar i olika tidningar, 
exempelvis inom samma koncern.

Även en jämförelse med andra lokala nyhetsförmed-
lare (gratistidningar, fristående nyhetssajter, etermedia) 
skulle ge en breddad bild av den samlade kommunpo-
litiska medierapporteringen i Sverige. Inte heller den 
analysen har varit möjlig inom ramen för arbetet med 
det här kapitlet. 

Avslutningsvis är det förstås så att enbart sökords-
baserade datainsamlingar ger ett långtifrån fullkom-
ligt svar på forskningsfrågor av det slag som ställdes 
i inledningen av den här framställningen. Vi kan i så-
dana här analyser inte säga något om karaktären hos 
de reportage och artiklar som gömmer sig bakom våra 
siffror. Ett djuplodande granskande reportage som 
kan ha tagit flera veckor att sammanställa ges här sam-
ma tyngd som en notis på bara några meningar. 

Vad vi har bjudit på i det här kapitlet är således blott 
ett litet empiriskt bidrag till det stora, och ur ett de-
mokratiskt perspektiv ack så viktiga, spörsmål som 
handlar om vilken roll landets nyhetsmedier spelar i 
bevakningen och granskningen av Sveriges kommuner. 
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Bilaga: Sveriges kommuner och landstings  
kommungruppsindelning

Källa: http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/fakta 
kommunerochlandsting/kommungruppsindelning.  
2051.html; besökt 161009.

1. Storstäder – Kommuner med en folkmängd som 
överstiger 200 000 invånare. (3 kommuner)

2. Förortskommuner till storstäder – Kommuner där 
mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till ar-
betet i någon annan kommun. Det vanligaste utpend-
lingsmålet ska vara någon av storstäderna. (38 kom-
muner)

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

4. Förortskommuner till större städer – Kommuner 
där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpend-
lingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 
3. (22 kommuner)

5. Pendlingskommuner – Kommuner där mer än 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till en annan 
kommun. (51 kommuner)

6. Turism- och besöksnäringskommuner – Kommu-
ner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och 
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campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet 
fritidshus överstiger 0,20 per invånare. (20 kommuner)

7. Varuproducerande kommuner – Kommun där 34 
procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 
år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, en-
ergi och miljö samt byggverksamhet. (54 kommuner)

8. Glesbygdskommuner – Kommun med en tätorts-
grad understigande 70 procent och mindre än åtta in-
vånare per kvadratkilometer. (20 kommuner)

9. Kommuner i tätbefolkad region – Kommun med 
mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilo-
meter. (35 kommuner)

10. Kommuner i glesbefolkad region – Kommun med 
mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 
km. (16 kommuner)
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Det lokala och hyperlokala 
medielandskapet 
– nyhetspublicering utanför de etablerade 
 medierna 

Sara Leckner och Gunnar Nygren*

Fint pris till Skoindustrimuseet och förlust för inne-
bandydamerna.

Två toppnyheter på Sydnärkenytt en dag i oktober 
2016. Klassisk lokaljournalistik, men samtidigt ett 
tecken på den nya lokaljournalistik som växer. Sydnär-
kenytt är inte en vanlig lokaltidning, det är en fristå-
ende lokal nyhetssajt som utmanar den 173 år gamla 
Nerikes Allehanda som gradvis rustat ner sin lokalbe-
vakning.

Sydnärkenytt är en av ett 90-tal fristående lokala 
nyhetssajter i Sverige. Det visar den kartläggning som 
gjorts inom forskningsprojektet ”Hyperlokal publice-
ring” vid Södertörns högskola och Malmö högskola. 
Lokala nyhetssajter och gratistidningar samt lokala 
prenumererade veckotidningar står för nästan 400 lo-
kala medier runt om i landet. 

* Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Sara 
Leckner är tekn dr vid Malmö högskola.
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Sydnärkenytt startade 2007. Den tidigare SVT-journa-
listen Lasse Litzén slog sig ihop med Erik Lodetti för 
att utveckla den lokala journalistiken i Kumla när det 
blev färre journalister på Nerikes Allehanda som be-
vakade orten. De försökte först med en tv-kanal, men 
fick inte det stöd från landstinget som de hoppats på. 
Istället satsade de på den lokala nyhetssajten Kumla-
nytt.

Nio år senare har sajten växt till att bevaka alla fem 
kommuner i södra Närke, man har 2 500 dagliga läsare 
och gör även webb-tv och närradio. Sydnärkenytt ägs 
av en ideell förening, och mycket av arbetet är frivilligt 
och oavlönat. Men de kan betala några deltidare och 
frilansare, omsättningen är 2,2 miljoner och sajten fi-
nansieras helt av annonser. Sydnärkenytt ger också ut 
en tryckt gratistidning fyra-sex gånger per år i 29 000 
ex med redaktionellt featurematerial och annonser 
som ger tillskott i kassan. 

Men för framtiden måste ekonomin bli mer stabil, 
säger grundaren Lasse Litzén. Ett sätt vore att skrapa 
ihop 1 500 prenumeranter för att få presstöd för en 
lokal endagarstidning. Men för att göra det krävs ett 
startkapital som man inte har. Så det får vara webb tills 
vidare, trots den osäkra tillvaron. Ett förändrat press-
stöd, som även riktas till lokala nyhetssajter är något 
man efterlyser.

Sydnärkenytt är ett exempel på nya former av lokal-
journalistik som växer fram runt om i landet. Mellan 
2004 och 2014 minskade dagstidningarna sina redak-
tioner med 25 procent och drygt en tredjedel av alla 
lokalredaktioner stängdes (Nygren och Althén 2014). 
Nedskärningarna har fortsatt även efter detta i takt 
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med att annonsintäkter minskat och koncerner som 
Stampen mött akuta problem. I ett längre perspektiv 
(jämfört med 2001) har de regionala och lokala tid-
ningarna minskat sina redaktioner med 35–40 procent 
och mer än halverat antalet journalister på lokalre-
daktioner (Nygren och Appelgren 2015). Samtidigt 
finns många tecken på att andra former av lokal jour-
nalistik växer: gratistidningar, prenumererade lokala 
veckotidningar och lokala nyhetssajter. Men det finns 
mycket lite av systematisk kunskap om dessa – och det 
är bakgrunden till forskningsprojektet ”Hyperlokal 
publicering”1 som pågår 2016–2017:

Några av frågorna i projektet är:

• Vilka lokalmedier finns utanför de traditionella dags-
tidningarna och public service? Och var finns de – är 
det stora skillnader mellan olika delar av landet?

• Vilka står bakom dessa nya typer av lokalmedier, 
och vad innehåller de?

• Hur uthålliga är hyperlokala medier, redaktionellt 
och ekonomiskt?

• Kan nya typer av lokala medier kompensera ned-
dragningar i traditionella lokaltidningar? Vilken be-
tydelse har de ur ett demokratiskt perspektiv?

Hyperlokalt – vad är det?

Nya typer av lokalmedier kallas ibland för ”hyperloka-
la”. De är ofta mer lokalt inriktade än traditionella me-
dier som dagstidningar och regionala nyheter i radio och 

1 Projektet finansieras av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.
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TV. Hyperlokal publicering innebär i bred bemärkelse 
publicering på en eller flera medieplattformar (t ex be-
talda eller gratis tidningar, nät, mobil, sociala medier), 
men framför allt inriktning på ett begränsat geografiskt 
område – det kan vara en stadsdel eller en kommun – och 
som täcker en begränsad mängd lokala ämnen. Hyper-
lokal journalistik har bland annat undersökts i USA där 
några forskare definierar det som: ”geographically ba-
sed, community-oriented, original-news-reporting /…/ 
intended to fill perceived gaps in coverage of  an issue or 
region and to promote civic engagement” (Metzgar et al. 
2011: 774). Liksom med det lokala, kan nyhetsföretag i 
det hyperlokala fokusera på innehåll på en marknad med 
få eller inga konkurrenter, och på möjligheten att kom-
ma närmare sin publik med unika, lokalrelaterade äm-
nen. Vad som är nytt med det hyperlokala jämfört med 
traditionell lokaljournalistik är ytterligare betoning på 
geografiskt läge, ofta på lokala nätsajter och på att aktivt 
dra in publiken på olika sätt. Det hyperlokala handlar 
alltså om hela det nyhetspublicerande ekosystemet, men 
i ett begränsat geografiskt område.

Forskning om hyperlokal publicering har främst 
inriktats på hur etablerade medieföretag närmat sig 
området i olika typer av digitala tjänster. Några såda-
na exempel är New York Times som 2009 lanserade en 
hyperlokal tjänst som kallas ”One in 8 Million”, där 
invånare i New York kunde bidra med porträtt genom 
ljud och video. I Storbritannien har The Daily Mail och 
Northcliffes regionala tidningar sedan 2009 en tjänst 
som erbjudit ett 50 000-tal personer i sydvästra England 
lokala sajter, med möjlighet att diskutera lokala frågor, 
och som sköts av ”community editors” (Thurman et al. 
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2012). I Tyskland är Myheimat en medborgarjournalis-
tisk portal som lanserades 2010. Portalen är ett samar-
bete mellan ett dussin stora regionala tidningsrelaterade 
företag och har ett tusental lokala privata medarbetare 
(Fröhlich et al. 2012). Liknande projekt där medieföre-
tag och lokala medborgarreportrar samarbetar har ock-
så genomförts i både Holland och Belgien (Paulussen 
och D’heer 2013, van Kerkhoven och Bakker 2014). Re-
sultaten av hyperlokal publicering, som de som beskrivs 
ovan, har haft varierande framgång. Även om enskilda 
projekt har lyckats, t ex Myheimat och Het Belag van 
Limburg i Belgien (som har varit framgångsrika vad 
gäller antal besök, men mer oklart vad gäller finansiell 
framgång), har många hyperlokala ansträngningar 
misslyckats eller har osäker utgång.

En annan typ av hyperlokal journalistik är den som 
växer fram utanför de etablerade medieföretagen. 
Detta har till exempel undersökts i Storbritannien där 
nätverket Openly Local organiserar över 300 lokala 
nyhetssajter (Williams et al. 2015). Dessa sajter fyller 
en viktig roll på orter där lokaltidningar i stort sett lagt 
ner, och står både för en allsidig lokal journalistik och 
granskning av den lokala makten.

Hyperlokal journalistik i Sverige

Den lokala journalistiken har oftast studerats utifrån 
lokaltidningar och regional radio och tv. Det finns ock-
så god kunskap om dessa lokala medier både genom 
branschorganisationer och genom myndigheter som 
har hand om presstödet2. När det gäller andra typer 

2  http://www.radioochtv.se/
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av lokalmedier är kunskapen i bästa fall ojämn. Gra-
tistidningarnas förening organiserar ett hundratal gra-
tistidningar, men det är bara en del av det utbud som 
finns. Lokala nyhetssajter har det inte funnits någon 
samlad kunskap om tidigare. 

Det har gjorts en del forskning om ny lokal jour-
nalistik utanför de traditionella lokalmedierna. I en 
studie av lokala gratistidningar analyserades 242 tit-
lar (Andersson och Wadbring 2005). Av dessa var ett 
60-tal rena annonsblad, medan resterande ca 160 hade 
redaktionellt innehåll i olika grad. Några av dem var 
anrika, i första hand de rena annonsbladen hade oftast 
startat före 1980. Men det var också en stark tillväxt 
under 1990-talet och efter 2000, då de flesta gratistid-
ningar som grundades hade redaktionellt innehåll. De 
flesta gratistidningar med ett tydligt tidningsupplägg 
kom ut en gång i veckan och var utpräglat lokala.

Det var inte så vanligt att traditionella lokalme-
dier gav ut även lokaltidningar när Andersson och 
Wadbring gjorde sin studie 2004. På 1980-talet var 
Tidningsutgivarna till och med öppet fientliga mot 
gratistidningar, och företagen inom dagspressen skul-
le aktivt motarbeta dessa som ansågs ta annonser 
(Andersson och Wadbring 2005). Nästan fyra av fem 
gratistidningar ägdes 2004 av medieföretag som bara 
gav ut gratistidningar, och de flesta var fristående och 
självständiga. Idag har detta förändrats, och flera av de 
stora mediekoncernerna satsar medvetet på gratistid-
ningar (Melesko 2016). En orsak till detta är att de kla-
rat sig betydligt bättre är den betalda landsortspressen 
när det gäller minskningen av annonsintäkter – mellan 
2005–2015 minskade lokalpressens annonsintäkter 
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med ca 36 procent, medan gratistidningarnas minsk-
ning var 10 procent.

Nätbaserad lokaljournalistik har uppmärksam-
mats de senaste åren3. Men någon systematisk forsk-
ning finns inte. Vid Karlstads universitet undersöktes 
en snävt definierad ”medborgarjournalistik” på nä-
tet (även kallad t ex ”gräsrotsjournalistik”) där an-
vändaren, i motsats till professionella journalister, 
publicerar nyheter och information till allmänheten 
(Karlsson och Holt 2013). Slutsatsen av denna studie 
blev att detta knappt förekommer i Sverige, bara någ-
ra enstaka sajter återfanns. Däremot framgår av 2015 
års SOM-undersökning att 8 procent tar del av lokala 
nyhetssajter (inte lokala morgontidningen) minst tre 
dagar i veckan (Nygren och Leckner 2016). Så någon 
typ av lokal nätjournalistik finns det uppenbarligen.

Projektet ”Hyperlokal publicering” utgår från den 
lokala journalistik som faktiskt finns runt om i landet 
– i olika former och såväl på papper som digitalt. Ge-
nom att kontakta kommunala informatörer i Sveriges 
alla 290 kommuner har det lokala medielandskapet 
kartlagts. De har oftast en god kunskap om de loka-
la medier som finns, och kompletterande information 
har också tagits in andra vägar, exempelvis genom 
webbsidor. Kommunerna fick frågorna per telefon el-
ler via mail. Svaren från alla 290 kommunerna sam-
manställdes i en databas samt i en redovisning för varje 
län av det lokala medielandskapet. 

I kartläggningen ingår lokala medier med ett redak-

3 T ex Journalisten-Frilansen i oktober 2016
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tionellt innehåll. Gratistidningar som bara innehåller 
annonser har inte räknats med, även om de är viktiga 
för några kommuner som en annonskanal till med-
borgarna. Det krävs också en regelbunden publicering 
eller uppdatering för att räknas med, minst en gång i 
månaden. Samt att innehållet har ett brett samhällsin-
riktat upplägg och inte bara täcker in ett fackområde, 
t ex lokal sport, nöje/shopping eller rena affärsbilagor. 
Det innebär att t ex lokala byablad som kommer någ-
ra gånger om året inte räknas in i denna kartläggning, 
inte heller lokala sportsajter. Inte heller kommunernas 
egna sajter eller tidningar räknas med som lokalmedi-
er även om de kan vara viktiga för medborgarna. 

En viktig lokal medieform faller utanför ramen för 
denna undersökning – lokala Facebookgrupper och 
andra typer av sociala medier. SOM-undersökningen 
2015 visade att människor under 50 år anser att lokala 
grupper på Facebook är lika viktiga som lokaltidning-
en för att få kunskap om vad som händer i det lokala 
samhället (Nygren och Leckner 2016). Hur dessa lo-
kala Facebookgrupper fungerar kommer att studeras 
med särskilda fallstudier inom projektet.

Efter kartläggningen skickades det i juni-oktober 
2016 ut en enkät till ”hyperlokala aktörer”; fristående 
lokala och mindre regionala medieaktörer utanför de 
stora mediekoncernerna – fådagarstidningar, gratis-
tidningar och lokala nyhetssajter4. Urvalsunderlaget 
utgick från kartläggningen av Sveriges 290 kommuner, 
och de nyhetsmedier som respektive kommun presen-

4 Aktörer som enbart publicerar genom Facebook valdes bort. 
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terade, alternativt benämnde som ”dessa vet vi inte så 
mycket om”. Enkäturvalet omfattar således medier som 
ger ut en eller ett fåtal titlar, ej ägs av någon av de stora 
svenska medieägarna5, omsätter mindre än 30 Mkr och 
har under 25 anställda. De publicerar också någon form 
av eget redaktionellt innehåll (se beskrivningen av kart-
läggningen ovan) som riktar sig till ett mindre geogra-
fiskt område och/eller med en ägarform som är lokal. 
Det slutgiltiga urvalet blev 189 aktörer, av vilka 99 sva-
rade (totalt 148 titlar); en svarsfrekvens på 52 procent. 

I det här kapitlet redovisas resultatet av kartläggning-
en och några av frågorna i enkäten. I ett annat kapitel i 
årsrapporten analyseras de kommunala informatörer-
nas syn på hur den lokala journalistiken förändras.

Det lokala medielandskapet

Kartläggningen omfattar sammanlagt 587 regionala 
och lokala medietitlar, en siffra som inkluderar alla 
typer av lokala medier i Sverige (tabell 1). De flesta 
av dessa medier publicerar sitt innehåll på mer än en 
plattform. För att kunna analysera dem har de katego-
riserats utifrån sin bakgrund och utifrån vilken platt-
form som ger dem större delen av sina intäkter. Detta 
kallas i analysen för ”huvudkanal”, till exempel så 
läggs de prenumererade regionala och lokala dagstid-
ningarna i en gemensam kategori även om nästan alla 
också har egna nyhetssajter. 

5 Kriterier för stor medieägare: Public service, de största tidningsägar-
grupperna i Sverige (17 st), plus det största börsnoterade bolaget MTG 
(Metro), ETC-koncernen (se Ohlsson, 2016: 36, 52), samt de tre större 
gratistidningskoncerner i Sverige (Direktpress, Lokaltidningen, Mitt i).
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Tabell 1: Regionala och lokala medier i Sverige  
2016 (huvudkanal*)

Antal titlar Procentandel

Betalt print minst 3d/v 84 14

Betalt print 1–2 d/v 50 8,5

Betalt print mer sällan 3 0,5

Gratis print 291 49

Lokala fristående nyhetssajter 89 15

Sveriges radio Lokalradion 27 5

Sveriges Television 21 4

Närradio 15 3

Lokal-tv 7 1

Summa 587 100

* Med huvudkanal avses den plattform som titeln växt fram utifrån och som ger den 
större delen av intäkterna. Detta hindrar inte att många titlar publicerar sig på flera 
plattformar, t ex har också nästan alla dagstidningar egna nyhetssajter.

Det finns stora skillnader mellan de olika typerna av 
lokalmedier utifrån hur gamla de är, ägande och ut-
ifrån hur stort område de bevakar. Även graden av 
publicering i flera kanaler skiljer sig:

Betalda tidningar som utkommer minst tre dagar i 
veckan: Detta är den traditionella lokalpressen med 
rötter i 1800-talet, 84 dagstidningar under egna titlar 
även om många av dem har ett redaktionellt samarbe-
te inom en koncern som gör att de i en del fall snara-
re kan ses som lokaleditioner av samma tidning. Det 
gäller t ex Smålandstidningens tre editioner på hög-
landet (Hallpressen) och Mittmedias fyra tidningar 
i Hälsingland. Alla dessa tidningar utom en är äldre 
än 50 år, och nästan alla har också egna nyhetssajter 
som ofta också har rörlig bild (webb-tv). De allra flesta 
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ingår i större mediekoncerner – de åtta största koncer-
nerna ger ut 69 av de 84 titlarna. Dagstidningarna är i 
huvudsak regionala, 70 procent täcker en region eller 
minst tre kommuner (tabell 2). 

Betalt print 1–2 dagar i veckan: De flesta av dessa 
lokaltidningar ”av dagtidningskaraktär” är äldre än 
50 år. Men det har också tillkommit nya, de senaste 
20 åren 13 nya titlar. De flesta av dessa är veckotid-
ningar, 37 titlar totalt. En förklaring till ökningen är 
presstödsreglerna som gör att det räcker med 1 500 
prenumeranter för att få ett presstöd på 1,6 milj kr 
som gör det möjligt att producera en lokal tidning. 
Fådagarstidningarna är oftast mer lokala, men det 
finns också en grupp av f d regionala centertidningar 
bland dessa (t ex Sörmlandsbygden, Upplands Nyhe-
ter, Gästriklands Tidning osv). Många ingår i mindre 
koncerner som ETC, Tidningar i Norr och Sveagrup-
pen. Men även NWT-koncernen har några fådagars-
tidningar.

Gratistidningar: Detta är den i särklass största 
gruppen av lokala medier, 291 titlar vilket innebär att 
varje kommun i genomsnitt har en egen gratistidning. 
De allra flesta har startat de senaste 20 åren, 74 procent 
av alla titlar. Detta är betydligt fler är vad som analyse-
rades i kartläggningen 2004 (Andersson och Wadbring 
2005). Då handlade det om runt 160 gratistidningar 
med redaktionellt innehåll, i denna kartläggning är det 
nästan det dubbla. En orsak kan vara olika metoder i 
kartläggningen, men det stora antalet relativt nystar-
tade gratistidningar tyder på att det nu finns betydligt 
fler än 2004.

 De lokala gratistidningarna täcker oftast bara en 
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kommun eller en del av en kommun och kommer oftast 
ut en gång i veckan (60 procent varje vecka, 11 procent 
varannan vecka och 25 procent varje månad). Bara 
knappt hälften av gratistidningarna har en nyhetssajt, 
oftast de som tillhör någon av de tre stora koncerner-
na. Fristående gratistidningar har ofta en sajt där det 
finns en pdf-version av den tryckta tidningen.

Gratistidningarna kan delas upp i tre olika grupper:

• Tre stora gratistidningskoncerner som ger ut sam-
manlagt 107 av gratistidningarna, oftast en gång i 
veckan: 

 o Lokaltidningen som ägs av danska Politiken och 
som arbetar i Sydsverige med fokus på Skåne 
med 26 titlar i länet. Inräknat tidningarna i andra 
delar av Sydsverige (Halland, Blekinge och Små-
land) ger koncernen ut 38 titlar med en upplaga 
på strax under en miljon ex/vecka.

 o Direktpress som ger ut 38 titlar i Stockholm, Gö-
teborg och Mellansverige. Upplagan ligger på ca 
1,2 milj ex, och koncernen är privatägd tillsam-
mans med distributionsföretaget SDR (Svensk 
Direktreklam).

 o Mitt i-koncernen som ägs av riskkapitalbolaget 
Segulah sedan Stampen sålde det 2014 för att dra 
in pengar. Mitt i ger ut 31 titlar i Storstockholm, 
som produceras i ett gemensamt tidningshus, 
samt den prenumererade Lidingö Tidning.

• De stora dagstidningskoncernerna ger ut ett 60-
tal gratistidningar som ofta kommer 1–2 gånger i 
månaden och som ofta täcker samma område som 
tidningen och därmed är mindre lokala än de fles-
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ta gratistidningar. De har ofta fokus på mer tidlöst 
innehåll, och är ett sätt att erbjuda annonsörer stör-
re räckvidd. Ett annat syfte för de stora koncernerna 
att ge ut gratistidningar är att kontrollera den loka-
la annonsmarknaden och hålla konkurrenter borta 
(Melesko 2016).

• Medieföretag utanför de stora koncernerna ger ut 
runt 120 gratistidningar som oftast täcker en kom-
mun. Några bolag kan ha 2–3 titlar, men oftast är det 
bara en tidning i varje företag. En del av dessa gratis-
tidningar är på gränsen till rena annonsblad, medan 
andra har väl utbyggda redaktioner. Några exempel 
på stora fristående gratistidningar är Umeå Nyhe-
ter, Lokalpressen i några Göteborgsförorter och 
Nacka-Värmdöposten som alla har anställda jour-
nalister och satsar på lokal journalistik. Men listan 
kan också göras lång: Östra Sörmlandposten i Trosa, 
Knallebladet i Herrljunga, Tidningen 7 i Örnskölds-
vik …

Lokala nyhetssajter: Det finns 89 fristående lokala ny-
hetssajter i kartläggningen, sajter som inte är knutna 
till något annat lokalt medieföretag. Dessa är oftast 
ganska unga, två av tre har startat de senaste tio åren 
och de täcker i de flesta fall bara en kommun eller en 
del av en kommun (73 procent). De kan också täcka 
gränsland mellan olika områden och delar av en regi-
on. De är också nästan enbart digitala, bara sex av de 
89 ger också ut en gratistidning. De ägs oftast enskilt 
och bara några få ingår i större mediekoncerner.

Sveriges Radio och SVT: De regionala kanalerna 
och nyheterna i public service är välkända, och de har 
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också alltid en nyhetssajt där man både kan lyssna på 
och läsa nyheter. De är så gott som alltid regionala, 
bara SVT experimenterar med ännu mer lokala nyhe-
ter i Södertälje utanför Stockholm.

Närradio och lokal-tv: Dessa finns med i kartlägg-
ningen när kommunerna anser att de står för en lokal 
nyhetsförmedling, alltså inte bara att de sänder sam-
manträden i kommunfullmäktige och föreningsan-
knutna program. De har startats från 1980-talet och 
framåt, och är ofta föreningsägda. Nästan alltid är det 
bara en kommun som bevakas.

Tabell 2:  Täckningsområde för olika typer av regionala  
och lokala medier (procent)

Del av 
kommun Kommun

Två kom-
muner

Tre kom-
muner Region Summa Antal

Betalt print 
minst 3d/v 0 18 11 11 60 100 84

Betalt print 
1–2 d/v 0 36 11 11 42 100 50

Betalt print 
mer sällan 0 67 0 0 33 100 3

Gratis 
print 16 56 12 6 10 100 291

Lokala 
fristående 
nyhets-
sajter 16 57 5 2 20 100 89

Sveriges 
Radio 0 0 0 0 100 100 27

Sveriges 
Television 0 0 0 5 95 100 21

Närradio 0 82 6 0 12 100 15

Lokal-tv 0 43 0 0 57 100 7
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Var finns de lokala medierna?

Lokala medier finns i hela landet, men med olika 
täthet och i olika former. De lokala medieekologi-
erna skiljer sig och ger människor olika möjligheter 
att följa det lokala nyhetsflödet och livet på orten. 
I kartläggningen analyseras de lokala medierna på 
två sätt, utifrån de kommuntyper som Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) fastställt och utifrån den 
geografiska fördelningen i länen. De båda analyser-
na ger i stort sett samma bild, men med olika typer 
av detaljskärpa.

Analysen utifrån kommuntyp (tabell 3) visar att 
dagstidningarna och även fådagarstidningar har sin 
tyngdpunkt i de större städerna. En stor andel av gra-
tistidningar finns i de expansiva storstadsregionerna, 
även om det också finns många i den stora kategori 
(54 kommuner) som kallas ”varuproducerande kom-
muner” där det inte finns så många huvudredaktioner 
till dagstidningar. Lokala nyhetssajter visar samma 
mönster som gratistidningar, ungefär hälften finns i 
större städer, storstäder och deras förorter. Men det 
finns också en del i industrikommunerna där dagstid-
ningar och public service är mer sällsynta. Public ser-
vice finns som väntat i de större städerna, i regionala 
centrum i länen.
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Tabell 3: Lokala och regionala medier i olika typer av kommuner, 
antal kommuner inom parantes (procentandel av medierna i 
varje typ av kommuner)*

Betald print 
3–7d/v

Betald print 
1–2d/v

Gratis-
tidningar

Lokala ny-
hetssajter SR SVT

Storstäder (4) 8 9 16 9 15 14

Förort till stor-
städer (38) 1 11 20 17 0 0

Större städer (31) 48 43 19 24 78 86

Förort t större 
städer (22) 0 0 4 4 0 0

Pendlings-
kommuner (51) 2 6 8 8 0 0

Turism-
kommuner (20) 7 2 5 7 4 0

Varuproduceran-
de kommuner (54) 8 11 11 15 0 0

Glesbygds-
kommuner (20) 1 0 3 3 4 0

Kommuner i 
tätbefolkad 
region (35) 17 13 10 10 0 0

Kommuner i 
glesbefolkad 
 region (16) 6 6 5 3 0 0

Summa 100 100 100 100 100 100

Antal 84 50 291 89 27 21

* Kommuntyper följer SCBs indelning. Medierna har placerats utifrån placeringen av 
huvudredaktionen. För förklaring av indelningen, se sist i kapitlet av Jonas Ohlsson.

I analysen utifrån geografiska tyngdpunkter syns sam-
ma mönster, och här redovisas antal lokala och regi-
onala medier i varje län (tabell 4). Flest finns det i de 
tre storstadsregionerna där de tre stora gratistidnings-
kedjorna drar upp siffrorna. I Stockholms län finns det 
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2016 inte mindre än 72 gratistidningar, varav de allra 
flesta tillhör de två kedjor som konkurrerar i Stock-
holmsregionen (Direktpress och Mitt i). I det stora 
Västra Götalands län finns 90 lokala och regionala me-
dier, varav 16 dagstidningar och 11 betalda tidningar 
som kommer 1–2 dagar i veckan. Men det finns också 
15 nyhetssajter och 37 gratistidningar, och det gör regi-
onen till en av de mest medietäta i landet. Det är nästan 
lika många som i det betydligt större (när det gäller 
antal invånare) Stockholms län.

Det finns också tydliga skillnader mellan andra de-
lar av landet. Det finns mycket gratistidningar i Öst-
ergötland, Småland, Värmland och Norrbotten, men 
betydligt färre i Örebro län, Västmanland och Dalar-
na. På samma sätt finns det tydliga skillnader när det 
gäller lokala nyhetssajter, vissa län har uppåt 7–9 tit-
lar medan det bara finns enstaka i andra län. Det är 
svårt att se några mönster i dessa skillnader, och det 
är inte så att gratistidningarna och lokalsajterna blir 
fler där många lokala medier dragit ner mycket på be-
vakning och lokalredaktioner. I områden där Stampen 
och Mittmedia minskat sin bevakning kraftigt (t ex 
Halland och Dalarna) finns det också färre fristående 
lokala medier än i andra län. Däremot finns det betyd-
ligt fler gratistidningar och lokalsajter i områden med 
mer stabila lokalmedier som t ex i Småland, Blekinge 
och Värmland där Hallpressen, NWT och Gota media 
är starka.

Men man måste också gå in i varje länssiffra för 
att se vad som döljer sig. I till exempel Jämtlands län 
har Mittmedia lagt ner alla lokalredaktioner för de 
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två dagstidningarna Östersundsposten och Läns-
tidningen (utom redaktionen för veckotidningen 
Härjedalen i Sveg). Public service finns också bara i 
Östersund. Fyra av de åtta gratistidningarna ges ut 
av Mittmedia på olika orter. Men det har också vux-
it fram utmanare när Mittmedia dragit sig tillbaka: 
nyhetssajten 321:an i Åre och Bergs kommuner, en ny 
sajt i Sveg i Härjedalen samt den regionala Jämtlands 
tidning som är både gratistidning varje månad och 
en prenumererad veckotidning: ”I en tid när storska-
lighet och brist på lokal närvaro utmärker de stora 
mediahusen, då går JT mot strömmen för att erbju-
da jämtarna den exklusiva lokala journalistiken.”, 
skriver tidningen på sin sajt när man vädjar om mer 
pengar för att kunna utveckla journalistiken6. Alltså 
ett komplicerat mönster där den dominerande aktö-
ren Mittmedia också finns med bland gratistidning-
arna, men där nya mindre aktörer kan växa genom 
att betona den lokala journalistiken. 

Samtidigt visar analysen av kartläggningen att de 
flesta gratistidningar och nyhetssajter finns där läsa-
re och potentiella annonsörer är flest – i storstads-
områden och områden med många lokala medier 
generellt sett.

6  http://jamtlandstidning.se/om-jamtlands-tidning/
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Tabell 4: Lokala och regionala medier i olika län  
(antal titlar i varje kategori)

Betald 
print 

3–7d/v

Betald 
print 

1–2d/v
Gratis-

tidningar

Lokala 
nyhets-
sajter SR SVT

Övrigt 
(närradio 

m m) Antal

Stockholms 
län 4 6 72 12 2 2 2 100

Uppland 2 2 7 3 1 1 1 17

Sörmlands 3 2 6 4 1 1 0 17

Öster-
götland 4 1 13 2 1 1 1 23

Jönköping 3 2 8 9 1 1 0 24

Kronoberg 2 1 10 0 1 0 1 15

Kalmar 6 0 11 3 1 1 0 22

Gotland 2 0 2 1 1 0 1 7

Blekinge 2 2 5 2 1 1 1 14

Skåne 8 1 52 10 2 2 1 76

Halland 4 1 5 0 1 1 0 12

Västra 
Götaland 16 11 37 15 4 1 6 90

Värmland 5 4 13 1 1 1 1 26

Örebro 2 3 2 7 1 1 4 20

Västman-
land 2 3 2 2 1 1 1 12

Dalarna 2 2 2 2 1 1 1 11

Gävleborg 6 1 9 2 1 1 0 20

Västernorr-
land 3 2 6 2 1 1 0 15

Jämtland 2 1 8 4 1 1 0 17

Väster-
botten 3 4 5 4 1 1 0 18

Norrbotten 3 1 16 4 2 1 4 31
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Tabell 4: Lokala och regionala medier i olika län  
(antal titlar i varje kategori)

Betald 
print 

3–7d/v

Betald 
print 

1–2d/v
Gratis-

tidningar

Lokala 
nyhets-
sajter SR SVT

Övrigt 
(närradio 

m m) Antal

Stockholms 
län 4 6 72 12 2 2 2 100

Uppland 2 2 7 3 1 1 1 17

Sörmlands 3 2 6 4 1 1 0 17

Öster-
götland 4 1 13 2 1 1 1 23

Jönköping 3 2 8 9 1 1 0 24

Kronoberg 2 1 10 0 1 0 1 15

Kalmar 6 0 11 3 1 1 0 22

Gotland 2 0 2 1 1 0 1 7

Blekinge 2 2 5 2 1 1 1 14

Skåne 8 1 52 10 2 2 1 76

Halland 4 1 5 0 1 1 0 12

Västra 
Götaland 16 11 37 15 4 1 6 90

Värmland 5 4 13 1 1 1 1 26

Örebro 2 3 2 7 1 1 4 20

Västman-
land 2 3 2 2 1 1 1 12

Dalarna 2 2 2 2 1 1 1 11

Gävleborg 6 1 9 2 1 1 0 20

Västernorr-
land 3 2 6 2 1 1 0 15

Jämtland 2 1 8 4 1 1 0 17

Väster-
botten 3 4 5 4 1 1 0 18

Norrbotten 3 1 16 4 2 1 4 31

Lokalredaktioner och medieglesa bygder

Det är nästan bara de betalda dagstidningarna som 
har lokalredaktioner. Sammanställningen visar att det 
finns 198 lokalredaktioner vid alla regionala och loka-
la medier. Tre fjärdedelar av dem är för dagstidning-
ar, 149 lokalredaktioner. De koncerner som har flest 
lokalredaktioner är Gota media (34), NTM (21) och 
Mittmedia (19). Fådagarstidningarna har sammanlagt 
14 lokalredaktioner och public service har 27 lokala re-
daktioner (SR har flest med 17 stycken). Gratistidning-
ar och lokala nyhetssajter är oftast så lokala att de inte 
behöver fler än en redaktion, de bevakar oftast bara en 
kommun eller del av en kommun. Samtidigt har de ofta 
nya former av lokalbevakning: Några nya prenume-
rerade aktörer använder lokala rapportörer på deltid 
samt frilansare (Tidningar i Norr och Kurirengruppen 
i Värmland och Östergötland som har ett uppslag från 
varje län i varje nummer) Pitetidningen och Norran be-
vakar Arvidsjaur och Arjeplog gemensamt via nyhets-
byrån Nyheter i Norr. 1,5 medarbetare levererar mate-
rial till de två tidningarna på daglig basis, men styr inte 
hur materialet publiceras på webb eller i print.

Sammantaget visar analysen av lokala medier 
och lokalredaktioner att det finns två olika typer av 
medieglesa områden i lokaljournalistiken:

• Glesbygder där på många håll dagstidningarnas lo-
kala redaktioner lagts ner. Det finns ett 90-tal kom-
muner som inte har någon redaktionell närvaro från 
dagstidningar. I många av dem finns gratistidningar 
och nyhetssajter, men i 35 av dessa kommuner finns 
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det inte någon journalistisk redaktionell närvaro 
alls, vare sig av dagstidningar eller olika former av 
gratismedier. De flesta av dessa är glesbygdskommu-
ner eller kommuner inom pendlingsavstånd till ett 
regionalt centra – från Höör i Skåne till Jokkmokk i 
Norrbotten (se lista sist i detta kapitel).

• Förorter i storstäder eller pendlingskommuner som 
bara har en lokal gratistidning som kommer varje 
vecka. Dessa tidningar produceras ofta i ett tid-
ningshus någon annanstans, och det lokala utrym-
met är begränsat. Antalet lokala nyheter i dessa 
kommuner är bara en bråkdel av nyhetsflödet där 
det finns lokala dagstidningar (Nygren 2005).

Men det finns också områden med en stark närvaro av 
regionala och lokala medier. Större städer i regioner 
har många olika typer av medier, både traditionella 
och nya former av lokalmedier samt public service. 
Även andra områden med starka traditionella lokal-
medier som dagstidningar har ofta också många loka-
la redaktioner både för de traditionella medierna och 
för lokala gratistidningar och nyhetssajter. Det gäller 
till exempel stora delar av Jönköpings län, Kronoberg 
och Kalmar län samt Blekinge och delar av Skåne. 

Redaktionell närvaro kan också betyda olika saker i 
skilda delar av landet. Redaktionen för alla Mitt i-kon-
cernens 32 tidningar som bevakar Storstockholm sit-
ter samlad i Liljeholmen (söder om söder i Stockholms 
kommun), och reportrarna åker ut till ”sina kommu-
ner” för reportage. En stad som Arboga saknar en egen 
lokalredaktion, men lokaltidningen Bergslagsposten 
sitter i Köping 6–7 km bort och kan snabbt vara på 
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plats. Det gäller dock inte Strömsund i norra Jämtland 
där den enda lokalredaktionen lades ner 2013, och där 
det är tio mil till huvudredaktionen i Östersund. Nu-
mera finns bara redaktionen för annonsbladet Affärs-
nytt i norr som kommer en gång i månaden i Ström-
sund. På samma sätt är det i andra delar av Jämtland. 
Så här säger en kommunföreträdare i Ragunda:

Ingen media är placerad i kommunen, de ligger i Öster-
sund: LT, ÖP och P4 Jämtland. Långa initierade artiklar 
är det ganska sällan man ser från Ragunda, där man bely-
ser mer lokala saker på flera sätt än bara ett. Vi upplever 
ganska starkt att vi blir marginaliserade. På webben är det 
mer anslagstavlor i form av olika Facebooksidor, det är 
mycket information som sprids via dem.

Alla lokala medier försäkrar att man bevakar hela sitt 
spridningsområde, även om man inte har redaktioner 
på alla orter. Med hjälp av kommunsajter, sociala me-
dier (Facebook) och telefon försöker man upprätthålla 
bevakningen. Samtidigt är det svårt att komma ifrån 
att bevakningen blir mer distanserad och mindre lokal. 
Se även Carina Tenors kapitel i boken.

Röster från det alternativa  
(hyper)lokala mediesystemet

Hur situationen ser ut för etablerade medier vet vi. 
Men det finns ingen tydlig kunskap om hur det alter-
nativa mediesystemet ser ut, om de medier som ligger 
utanför de etablerade mediekoncernerna. En av anled-
ningarna är att det är lättare att undersöka de etable-
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rade; det är mer komplicerat att hitta de medier som 
ligger utanför. Ett annat problem är att kategorisera 
vilka medier som kan sägas tillhöra kategorin hyperlo-
kala – ett ännu ganska brett och nytt begrepp. Ett tred-
je är att dessa alternativa medier inte sällan drivs av 
aktörer som arbetar enskilt och/eller ideellt. Därmed 
är utgivningsfrekvens och hållbarhet ofta beroende av 
entusiasm och uthållighet hos enskilda personer, och 
förändringar kan ske snabbt.

Frågorna är många: Är det så att dessa medier tende-
rar att växa fram där de etablerade medierna skär ner 
eller lägger ner nyhetsbevakningen? Vilka aktörer pro-
ducerar och ger ut den här typen av medier? Och hur ser 
mediernas affärsmodeller ut? I nedskärningarnas och 
nedläggningarnas tid, kan hyperlokala medier ses som 
ett hållbart alternativ till de etablerade medierna? 

Av de 189 lokala medieaktörer som ingick i urvalet 
har 99 svarat på enkäten. Av dessa är det bara var fem-
te som är äldre än 20 år, typåret för uppstart bland de 
svarande är 2012. Så även om hyperlokal publicering 
inte är ett nytt fenomen, har hälften av de som svarat 
på enkäten startat under de senaste åtta åren. 

Tabell 5: Andel och viktigaste publiceringskanaler  
för hyperlokala medier (procent, n=99)

Pappers-
tidning 
(gratis)

Pappers-
tidning 

(prenum.) 
Nyhets-

sajt

TV (ex 
kabel, 
webb)

När-
radio 

Sociala 
medier

Annat 
(ex 
app)

Flera 
kana-
ler

Vilka kanaler 
används för 
publicering 42 12 58 9 10 65 16 82

Viktigaste 
kanalen för 
publicering 31 11 26 3 8 12 5 4
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Det faktum att många hyperlokala medier är relativt ny-
startade avspeglas i de publiceringskanaler som används; 
65 procent använder sociala medier och 58 procent ny-
hetssajt för att publicera sitt innehåll. Papperstidning 
används av något färre, 42 procent ger ut en gratistidning 
och 12 procent en prenumererad tidning. Men de flesta 
använder flera kanaler, 82 procent av de hyperlokala ak-
törerna publicerar på flera plattformar (tabell 5). Någ-
ra aktörer påpekar att tryckta kanaler har startats, eller 
kommer att startas, som kompletterande publicerings-
kanal till den nyhetssajt man redan har i bruk. Tryckta 
kanaler startas efter den digitala sajten. 

Vi står också i startgroparna för att starta en printpro-
dukt i november 2016. När andra tidningar lägger ner 
måste [vi] göra någonting. Den ska komma 1 gång i mån-
aden, ej vara traditionella nyhetsflödet, mer ett magasin 
med lokalt innehåll. Där ser vi pengar att hämta och kan 
göra synergieffekter med tv och tidning, inte för att vi har 
något att berätta som inte kan berättas i tv, utan som en 
ren inkomstkälla. 

Trots att det är fler medier som publicerar på nätet än 
på papper, anses den viktigaste huvudkanalen vara 
papperstidningen (31 procent gratistidning och 11 
procent prenumererad tidning). Men 26 procent anger 
nyhetssajten som sin viktigaste kanal (se tabell 5). 

Som nämns i texten ovan har tidigare studier visat 
att för många konsumenter är Facebook en lika vik-
tig kanal för nyheter som traditionella massmedier. 
Resultaten från enkäten visar att nästan alla de hy-
perlokala aktörer som använder sociala medier, också 
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använder Facebook som en kanal för publicering; 92 
procent av alla som svarat på enkäten. Betydligt färre 
använder andra sociala medier – 38 procent använder 
Twitter och 23 procent Instagram (se fi gur 1). Men so-
ciala medier fungerar mest som kompletterande kana-
ler, de viktigaste huvudkanalerna är trots allt pappers-
tidningen och nyhetssajten. 

Figur 1. Användning av sociala medier bland de medieaktörer 
som svarat på enkäten (procent, n=99)
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Medier som stärker den lokala identiteten

Enkäten visar att de viktigaste drivkrafterna för att 
starta ett hyperlokalt medium i första hand inte är 
ekonomiska eller strategiska, utan en önskan att lyf-
ta bygden och stärka den lokala identiteten (tabell 6). 
Att vara ett forum för lokal demokrati anses inte vara 
ett riktigt lika starkt skäl, men anses ändå viktigt av 
drygt 40 procent. Detsamma gäller för upplevelsen att 
nyhetsbevakningen av de etablerade medierna är dålig 
i det lokala området och att det därför ansetts viktigt 
att utveckla den lokala journalistiken. Så här skriver 
några av de som svarat på enkäten:
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[Vi vill v]ara ett komplement till [etablerade] dagstid-
ningar, vilka ofta gör ett selektivt urval vilket inte alltid 
speglar bygden på ett rättvist och demokratiskt sätt.

Vi blir mer och mer viktiga för den lokala demokratin i 
takt med att de stora tidningarna tillbakagång.

Jag startade […] hösten 2009 just för att kunna vissa upp 
alla aktiviteter som händer på landsbygden där jag bor/bod-
de trots många säger ”det händer ju inget” även så minskade 
de lokala tidningarna sin bevakning utanför arbetstid till ett 
minimum vilket också var ett hål jag ville fylla. 

Tabell 6: Syfte och drivkraft för att starta det hyperlokala 
 mediet (procent, n=99)

Viktigt
Ganska 
viktigt 

Varken 
viktigt eller 

oviktigt
Ganska 
oviktigt Oviktigt Summa

Utveckla lokala 
journalistiken pga 
dålig bevakning av 
existerande lokala 
medier 42 28 14 7 9 100

Vara forum för den 
lokala demokratin 43 24 20 8 5 100

Lyfta bygden och 
stärka den lokala 
identiteten 75 14 7 2 2 100

Erbjuda ny kanal för 
lokala annonsörer 49 18 12 6 15 100

Skapa arbete åt 
anställda 10 23 27 11 29 100

Som ett led i fler-
kanalpublicerings-
strategi 6 12 19 20 43 100

Tjäna pengar åt 
företaget 28 25 19 11 17 100
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Men det skäl som ansetts som näst viktigaste drivkraf-
ten, är kommersiellt; att erbjuda en ny kanal för lokala 
annonsörer. 

Tidigare studier har visat liknande resultat. En hol-
ländsk studie från 2015 av 123 hyperlokala aktörer vi-
sar att det huvudsakliga kommersiella motivet ofta är 
kombinerat med en önskan att tjäna det lokala sam-
hället, till exempel att kompensera för en dålig lokal 
politisk bevakning (Kerkhoven och Bakker 2015). I vår 
enkätstudie var dock motiven att tjäna pengar och att 
skapa arbete mindre starka drivkrafter för att driva ett 
hyperlokalt medium, de flesta ser istället sitt lokala 
medium som en kanal för bygden:

Vi ville framför allt ha en kanal för att kunna levande-
göra det ideella föreningslivet, och det positiva lokala 
livet.

Annonser ger största inkomsterna

Drygt hälften av de hyperlokala medierna får alla sina 
intäkter från annonser (tabell 7). Utöver annonser är 
bidrag från ägare och medlemmar den viktigaste in-
täktskällan. 
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Tabell 7: Intäktskälla för de hyperlokala medierna  
(procent, n=99)

100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Summa

Ägare/medlemmar 12 2 3 3 9 71 100

Bidrag från läsare/
publik 0 1 0 1 5 93 100

Annonser 52 9 5 8 12 14 100

Prenumerationer 0 0 1 7 5 87 100

Offentliga bidrag 
 (kommunstöd mm) 2 1 0 0 3 94 100

Presstöd 0 2 0 4 2 92 100

Annat 0 2 2 3 5 88 100

Övriga intäktskällor, som prenumerationer och olika 
former av bidrag (t ex kommunstöd eller presstöd), 
utgör ytterst små eller inga intäktskällor. Nya affärs-
modeller som sponsring eller folkbidrag verkar inte 
heller användas i någon större utsträckning. En ”osyn-
lig”, och troligen stor, intäkt är ideellt arbete – många 
skriver att de själva och andra frivilliga medarbetare 
bidrar med innehåll utan ersättning. 

[I]om jag ser detta som en ideell verksamhet så tänker jag 
inte i de [ekonomiska] termerna utan om de växer så är 
det pga intresse och ork från oss som brinner för visa upp 
våra lokala händelser

Brist på intäkter har i tidigare studier påvisats som en 
orsak till dålig hållbarhet hos hyperlokala medier (se 
van Kerkhoven och Bakker 2015). Men trots det ser 
större delen av de som svarat på enkäten positivt på 
sina resultat även i denna undersökning. 42 procent 
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av dem som svarat på enkäten säger att de gick med 
vinst 2015, och 32 procent har gått jämnt upp. De flesta 
hyperlokala aktörerna ser också positivt på framtiden 
och tror att de om tre år kommer gå med vinst (65 %) 
eller jämnt upp (24 %). Några röster:

Jag tror på att vi lokala gratistidningar kommer även fram-
över att behövas, därför tror vi också på en ljus framtid. 

[J]ag [tog] över för knappt ett år sedan och har ökat anta-
let läsare med 200 procent, från en låg nivå.

Tack vare sajten har vi även fått andra uppdrag som vi kan 
livnära oss på :-)

Men flera hyperlokala aktörer nämner också att det 
inte är helt enkelt och att de själva inte tar ut så mycket 
lön: 

Har det inte ökat är jag tvungen att lägga ner. Familje-
ekonomin mår inte toppen av att det bara kommer en 
inkomst. Mina framtida pensionsår mår definitivt inte 
toppen heller...

Jag äger, driver och finansierar min tidning själv, med an-
dra jobb. Har lite annonser, men de intäkterna täcker inte 
kostnaderna.

De få intäkter jag har kommer från de bilder jag säljer 
till kommun/turistbroschyrer. Funderar mycket idag på 
hur man skall hitta en ekonomisk modell för detta projekt 
men ännu inte kommit fram till någon fungerande.
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Svårt att få publiken att medverka

Publikens medverkan är viktig för de nya lokalmedier-
na. Användarna kan användas till att spåra, tipsa, kom-
mentera, och generera mer eller mindre publicerings-
färdigt innehåll, något som idag inte är så välanvänt i 
traditionella medier, men mer i digitala medier (se t ex 
Hedman 2016, Nygren och Leckner 2016) . Förutom att 
hyperlokala aktörer på detta sätt kan minska kostnader 
relaterade till rapportering och redigering (se t ex Jöns-
son och Örnebring 2011, Paulussen och D’heer 2013), 
kan det bidra med ökad relevans för användarna, vilket i 
sin tur bidrar till ökat engagemang och lojalitet och där-
med en grund för hållbarhet och nya intäktsmöjligheter. 

Tabell 8: Vem producerar det redaktionella innehållet i de 
hyperlokala medierna (procent, n=99)

Det mesta En stor del Hälften En liten del Inget Summa

Professionella 
journalister 39 13 10 10 28 100

Anställd (ej 
journalist) 17 8 5 24 46 100

Läsare/publik 2 8 4 56 30 100

Kommunen 0 5 2 36 57 100

Företag 0 2 1 27 70 100

Nyhetsbyrå (ex 
TT) 0 2 3 19 78 100

Lokal förening 4 4 6 47 39 100

Andra 6 2 3 32 57 100

Men enkäten visar att det ändå i huvudsak är perso-
ner med bakgrund som professionella journalister 
som producerar det mesta av innehållet i större delen 
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av de hyperlokala medierna (tabell 8). Även anställda 
som inte är journalister producerar en hel del innehåll. 
Publiken, liksom föreningar, bidrar i mindre utsträck-
ning, och ännu mindre bidrar andra aktörer som kom-
munen, företag och nyhetsbyråer. Till skillnad från  
van Kerkhoven och Bakkers (2015) studie tycks därmed 
”amatörrapportering” inte stå för någon större del av 
innehållsproduktionen för Sveriges hyperlokala medi-
er. Däremot överensstämmer resultaten med vad tidi-
gare svenska studier visat om publikens mindre aktiva 
medverkan vad gäller bidrag till nyhetsmedier (Nygren 
och Leckner 2016). Även om vi i den här studien inte 
vet mycket om antalet anställda, tyder kommentarer 
på att det är många av aktörerna som arbetar ensam-
ma eller med få medarbetare. Visionen om mer ama-
törmedverkan av innehållet har varit svår att uppfylla: 

Denna site startade jag 2009 för att jag såg att våra dags-
tidningar i stort släppte bevakningen av våra evenemang 
här i glesbygden på kvällar & helger, hade en dröm om att 
fler skulle kliva på och vi skulle skapa material tillsam-
mans. Så har det inte riktigt blivit utan det är mest jag som 
bevakar evenemang och då varierar antalet bevakningar 
efter ork /…/ jag [ser] detta som en ideell verksamhet.

Vi gjorde ett försök med en digital portal för kommunens 
alla föreningar och företag. Men, den skulle bygga på att 
de skrev själva och efter fem år har vi nu lagt den på is. För 
att det är för få som bidrar med material.

Som nämnts är sociala medier den mest använda kanal-
en bland de aktörer som svarat på enkäten, men är bara 



Det lokala och hyperlokala medielandskapet | 73

huvudkanal för ett fåtal. Däremot använder drygt hälf-
ten av medierna sociala medier till att kommunicera och 
få feedback och tips från användarna, samt få material 
från dem. 

Bara lokalt innehåll

Fyra av fem hyperlokala medier uppger att deras inne-
håll består till minst hälften av redaktionellt innehåll. 
Tabell 9 visar att det vanligast förekommande inne-
hållet består av rapportering om lokala aktiviteter. 
Ämnen som kultur och nöje, kommun och lokal po-
litik och lokal sport är mer representerade i innehåll-
et, än rapportering om olyckor och brott, och livsstil. 
Minst andel innehåll är icke-lokala ämnen, vilket visar 
på syftet med det hyperlokala om att vilja komma när-
mare sin publik med unika, lokalrelaterade ämnen. 

Tabell 9: Andel redaktionellt innehåll i de hyperlokala  
medierna (procent, n=99)

Mycket
Ganska 
mycket Varken eller Ganska lite Inget Summa

Kommun och 
lokal politik 16 38 20 21 5 100

Olyckor och brott 9 14 13 25 39 100

Lokala aktiviteter 52 33 10 3 2 100

Ekonomi och 
näringsliv 7 34 34 16 9 100

Kultur och nöje 27 50 15 6 2 100

Lokal sport 15 27 25 23 10 100

Livsstil (matlag-
ning, inredning, 
mm) 2 12 23 32 31 100

Icke-lokalt 1 3 8 32 56 100

Annat 5 6 30 18 41 100
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Det hyperlokala i det mediala ekosystemet

Sammanfattningsvis visar den här enkätundersök-
ningen att det finns en stor motivation och drivkraft 
i det lokala samhället utanför de etablerade medier-
na, att lyfta bygden och stärka den lokala identiteten 
genom att utveckla den lokala journalistiken. Så här 
berättar några journalister som driver en lokal nyhets-
sajt: 

Vi är två fristående journalister/fotografer som startade 
sajten mest som ett experiment. Vi arbetar fortfarande med 
företaget vid sidan av ordinarie jobb i stort sett ideellt. I dag 
är vi fyra delaktiga. Sidan väckte snabbt uppmärksamhet 
och blev uppskattad för det lokala innehållet. Tack vare 
denna uppskattning orkar vi driva sidan vidare med dag-
liga uppdateringar. Totalt drygt tusen nya inlägg per år. Vi 
har runt 70 000 besökare per månad. Många som klickar in 
bor i andra delar av landet eller världen men har kopplingar 
till [det lokala området] på ett eller annat sätt. 

Många av de som svarat uppfattar att de fyller ett hål 
i mediernas lokala ekosystem, att de inte bara ersätter 
bristande bevakning från etablerade medier utan ock-
så triggar dem att bli bättre. 

Som lokal nyhetsförmedlare fyller jag definitivt ett ga-
pande hål och känner att jag har en viktig uppgift. Innan 
jag startade hade vi så gott som noll och ingen lokal rap-
portering alls då den ”lokala” tidningen hade sin redak-
tion på […] och i princip aldrig tog sig ut till [...]. Sedan 
jag startade ser det helt annorlunda ut. Plötsligt satsar 
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[stor gratistidningskoncern] på att skriva om […], och 
inte bara negativa nyheter. Det är tydligt att de ändrat in-
riktning och attityd vilket är jättekul! De har en bit kvar, 
men allt är inte längre nattsvart i deras rapportering ... 

De hyperlokala aktörerna nämner också att de, på gott 
och ont, bidrar med innehåll till de etablerade medierna. 

När de [två lokala tidningarna] senast skrev om kommun-
fullmäktiges möten var när de gjorde ett sammandrag av 
vad jag skrev. Det känns måttligt intressant att förse dem 
[med] innehåll. Men de måste ju fylla utrymmet mellan 
annonserna ... Själva skulle de förneka att min beskriv-
ning stämmer.

En ytterligare slutsats är att många av de hyperlokala 
medierna bygger på enskilda personer och ideellt arbe-
te, eldsjälar med en ekonomi som i många fall bygger 
på andra intäkter. Detta gör dem sårbara, vilket också 
märks i kartläggningen där det inte var ovanligt att de 
lokalmedier som kommunerna nämnde, inte längre är 
igång. I enkäten uttrycker många en önskan om att de 
hyperlokala medierna och deras situation ska bli mer 
uppmärksammade och få mer stöd från samhället för 
sina insatser:

Lokal journalistik som bedrivs av små aktörer, ej koncer-
ner, måste på något sätt få mer uppmärksamhet och gehör 
från beslutfattare. Nu pratas det bara stora koncerner.

Presstödet måste komma även oss till del om vi ska kunna 
fortsätta kämpa för att upprätthålla lokalbevakningen. 
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Snart är mina privata pengar slut! Låt oss hitta en modell 
och undervisa andra journalister i landet att också starta 
lokala tidningar på nätet:)

Det är svårt att fånga essensen av dessa medier med 
en enkät, trots likheterna tycks strukturen och produk-
tionen skilja sig åt en del. Ändå ger denna enkät en hel-
hetsbild av de nya typer av lokalmedier som växer fram 
i alla delar av landet. 

Några slutsatser

Det finns många lokala medier i Sverige, närmare 600 
olika lokalmedier med ett redaktionellt innehåll om lo-
kala händelser. Allt från stora regionala dagstidningar 
till små hyperlokala gratistidningar som kommer varje 
vecka eller mer sällan. Hälften av alla lokalmedier är 
gratistidningar, och ytterligare knappt hundra är loka-
la nyhetssajter. Det skiljer mycket i intensitet hos dessa 
mindre lokalmedier, några har dagliga uppdateringar 
medan det hos andra går betydligt längre tid mellan 
nyheterna och utgåvorna. Men gemensamt för de nya 
typerna av lokalmedier är en stark vilja att göra sin 
bygd synlig, både för att stärka den lokala identiteten 
och för att visa omvärlden att man finns – i många fall 
en reaktion på att de gamla medier som tidigare fyllde 
denna roll ofta har dragit sig tillbaka och finns mer på 
distans.

Mycket tyder på att det sker en stark tillväxt bland 
de mindre lokalmedierna. I en kartläggning 2004 
samlades det in ca 160 lokala gratistidningar med re-
daktionellt innehåll. I vår kartläggning finns runt 290 
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gratistidningar med ett redaktionellt innehåll, i snitt 
en tidning per kommun. Dessutom finns det ett 90-tal 
fristående lokala nyhetssajter som oftast startat de se-
naste tio åren, lokala nyhetsplatser på nätet som inte 
hör till någon mediekoncern eller dagstidning. 

Det är olika typer av aktörer som står bakom denna 
tillväxt av gratistidningar. Tre stora gratiskoncernen 
står för drygt 100 av gratistidningarna – Lokaltidning-
en i Sydsverige, Mitt i-tidningarna i Stockholm och 
Direktpress i olika delar av landet. De stora koncerner 
som ger ut de traditionella lokal- och regionaltidning-
arna står bakom ett 70-tal gratistidningar. Resten, ca 
120 gratistidningar ges ut av mindre medieföretag som 
har en eller ett fåtal titlar. Det innebär att tillsammans 
med de lokala nyhetssajterna så finns det närmare 200 
fristående hyperlokala nyhetsmedier runt om i landet 
som oftast startat de senaste 10–15 åren och som har 
lokala ägare.

Det finns också en tillväxt bland det som brukar 
kallas ”fådagarstidningar”, prenumererade tidningar 
som kommer 1–2 dagar i veckan. Det finns 47 sådana 
lokala tidningar i landet, och 13 av dem har startat de 
senaste 20 åren. Lokala tidningar som täcker sådant 
som de stora inte får med eller som vill vara lokala al-
ternativ där sådana saknas.

Drivkraften bakom nya lokalmedier är ofta en re-
aktion på att de gamla etablerade lokalmedierna inte 
berättar om bygden längre eller att man bara får läsa 
negativa nyheter, åtminstone enligt enkäten till nya 
typer av lokalmedier. Men viktigt är också att kunna 
erbjuda lokala annonsörer en kanal till människor på 
orten. Den helt dominerande intäktskällan är också 
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lokala annonser. Tillsammans med små intäkter från 
prenumeranter och bidragsgivare och med en stor por-
tion ideellt arbete får detta ekonomin att gå ihop för 
de flesta av de 99 nya lokalmedier som svarade på en-
käten. 

Samtidigt visar kartläggningen inte något direkt 
samband mellan nedskärningar i traditionella medier 
och att det finns många gratistidningar och nyhetssaj-
ter. Tvärtom finns de flesta gratistidningar och lokal-
sajter i relativt medietäta områden där det finns ett un-
derlag både i form av potentiella annonsörer och läsare 
samt några eldsjälar som satsar tid och pengar på tid-
ningen och sajten. Drygt en tredjedel av de som svarat 
på enkäten säger att verksamheten går med överskott, 
något färre säger att det går jämt upp 2015. De flesta är 
optimistiska – över hälften tror att de kommer att gå 
med vinst om tre år.

Samtidigt har det under kartläggningen och enkät-
undersökningen blivit tydligt att stabiliteten är tvek-
sam för många nya lokalmedier. Det gäller särskilt 
lokala nyhetssajter som ofta är relativt nystartade, 
men där man också ofta ser att aktiviteten upphört av 
någon anledning (t ex att den drivande eldsjälen fick 
jobb eller flyttade). I huvudsak är det personer med 
journalistisk erfarenhet eller annan typ av medieerfa-
renhet (fotografer, reklamare) som producerar inne-
hållet, och publiken bidrar bara i mindre utsträckning 
med innehåll. Många nya lokalmedier experimente-
rar med lokala bygderapportörer och andra former 
av medverkan från ideella krafter. Men samtidigt är 
det oftast någon eldsjäl med tidigare förankring i nå-
gon typ av mediearbete som står i  cent rum. Detta be-
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roende av eldsjälar gör också många nya lokalmedier 
sårbara.

Den demokratiska frågan

Kan nya typer av lokala medier kompensera när de 
gamla säger upp journalister och stänger lokala redak-
tioner? Vi vet att människor i alla delar av landet och i 
alla åldrar är intresserade av de lokala nyheterna (Ny-
gren och Leckner 2016), och vi vet att den lokala de-
mokratin förutsätter att det finns lokala offentligheter 
och lokala medier som berättar om vad som händer. 
Men klarar gratistidningar och lokalsajter av detta 
uppdrag?

Det finns inget generellt svar på den frågan. I Stor-
stockholm är den lokala journalistiken nu mer intensiv 
än någonsin genom att det finns två kedjor av lokala 
gratistidningar som bevakar varje stadsdel och krans-
kommun i länet. Även i andra storstadsområden ger 
gratistidningar och lokalsajter människor tillgång till 
mer lokal journalistik än tidigare. Den medieskugga 
som tidigare legat tung över förorter (Nord och Ny-
gren 2002) har lättat något, även om intensiteten i lo-
kaljournalistiken fortfarande är betydligt mindre än i 
kommuner där det finns dagliga lokaltidningar.

När det gäller glesbygder är det en annan jämförel-
se som gäller. De går från att ha haft en eller ofta två 
dagliga lokaltidningar som bevakat orten, till nedlag-
da lokalredaktioner och en bevakning på distans från 
centralorten ett antal mil bort. Då blir det svårt för en 
gratistidning som i bästa fall kommer en gång i veckan 
att fylla upp det hålet. De professionella journalister-
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na på lokaltidningen ersätts av entreprenörer och eld-
själar som brinner för bygden men som också måste 
slåss för att få ekonomin att gå ihop för de nya lokal-
medierna. 

Till detta kommer de nya offentliga torg som ska-
pas i de sociala medienätverken. Lokala grupper på 
Facebook har blivit viktiga för människor för att följa 
med i det lokala livet. Men vilken roll de spelar och 
vilket innehåll människor tar del av på de lokala Face-
bookgrupperna är oklart, och ett av de områden som 
kommer att undersökas i projektet ”Hyperlokal publi-
cering”. Där kan finnas allt från länkar till nyheter i de 
etablerade lokalmedierna, till kommunernas material 
plus allt det som enskilda människor lägger upp. 

Både nya typer av lokala medier och de sociala med-
iernas nätverk ger viktiga bidrag och skapar nya loka-
la offentligheter. Men samtidigt är det tydligt att nya 
former av gratismedier, vare sig det är på papper eller 
på nät, har svårt att fylla samma roll som en daglig tid-
ning med anställda journalister på en lokalredaktion.

Det är också tydligt att den lokala journalistiken 
förändras till sin karaktär när den de-professionalise-
ras. I den lokala journalistiken har det alltid funnits 
en inneboende motsättning mellan behovet av närhet 
till det lokala samhället och behovet av en kritisk dis-
tans för att också kunna fungera som en granskare 
(Röe-Mathisen 2010). Den lokala journalisten mås-
te finnas nära lokalsamhället för att känna av vilka 
frågor som är viktiga för medborgarna, för att få de 
dagliga tipsen och för att kunna vara en del av lokal-
samhällets identitetsskapande. Samtidigt så måste den 
lokale journalisten också ha en kritisk distans till det 



Det lokala och hyperlokala medielandskapet | 81

lokala samhället och dess makthavare för att kunna 
fylla sin granskande roll. 

Bristen på denna distans var en viktig del i kritiken 
mot svensk lokaljournalistik under 1960-talet (t ex 
Furhoff 1963). Genom en process av professionalise-
ring har de kritiska idealen stärkts, och är nu de vikti-
gaste för svenska journalister (Wiik 2010). Samtidigt 
har äldre självlärda lokaljournalister ersatts av yngre 
högutbildade journalister dominerade av storstäder-
nas medelklass. I denna professionalisering har inte 
heller den lokala journalistiken den högsta statusen.

De nya typerna av lokaljournalistik bygger på en 
strävan att bygga den lokala identiteten, att ge positi-
va exempel som en motvikt mot det som ofta upplevs 
som negativa nyheter i de etablerade medierna. Det är 
eldsjälar och entreprenörer som står bakom och som 
kämpar för det lokala samhället, och som ofta bär 
på ett missnöje med både minskad bevakning och de 
etablerade mediernas negativa bilder av bygden. Ofta 
kombineras detta med ett missnöje mot centralorten/
regionen som genom t ex nedläggningar av skolor, 
sjukvård och annan service försämrar möjligheter att 
bo kvar och utveckla hembygden. Hembygdspatrio-
tism är en viktig del av de nya typerna av lokalmedi-
er, samtidigt som de traditionella medierna blir mer 
regio nala och måste balansera olika intressen i regio-
nen (Althén 2016).

Den lokala journalistiken förändras snabbt i takt 
med mediesystemets strukturella kris. Människor be-
hov av lokala nyheter finns kvar, men frågan är vilka 
typer av medier som kommer att fylla dessa behov i 
framtiden.
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35 kommuner utan lokala journalister

Dessa 35 kommuner har varken lokalredaktion från 
traditionella lokalmedier eller egna gratistidningar 
eller lokalsajter. De bevakas på distans av lokaltid-
ningar och lokalradio, men har inga egna journalister 
på plats. Med på listan finns inte de ca 30–35 förorts-
kommuner runt storstäderna som också oftast saknar 
lokala redaktioner, de har egna gratistidningar som 
oftast produceras från en större redaktion utanför 
kommunen.

Arboga
Bjurholm
Bräcke
Dorotea
Forshaga
Hallsberg
Hallstahammar
Hofors
Hörby
Höör
Jokkmokk
Kil
Knivsta
Kungsör
Lilla Edet
Munkedal
Munkfors
Norberg

Nordanstig
Nykvarn
Ovanåker
Oxelösund
Ragunda
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Storfors
Surahammar
Säter
Timrå
Tranemo
Ydre
Älvdalen
Älvkarleby
Ödeshög
Örkelljunga
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Kommunerna om lokala 
medier som medspelare 
och motpart
Carina Tenor*

I en kommun har en före detta TV4-chef fått jobbet som 
kommunikationsansvarig och kommunens hemsida får 
allt fler rörliga inslag. En annan blir allt skickligare på 
sociala medier, och det kommunala Facebook-kontot 
har fler följare än kommuninvånare. En liten kommun 
i Väst-Sverige beklagar att de ofta är först med nyheter 
på helgerna, eftersom lokaltidningen inte längre är be-
mannad då. Några småkommuner tycker att den egna 
sajten blivit ortens viktigaste nyhetskanal. I en annan 
liten kommun sliter kommunikatören med att leverera 
text och bild till regiontidningen, för att det i alla fall 
ska stå något om orten. En förortskommun säger sig ha 
”gett upp” och startat en egen snygg månadstidning för 
att berätta om vad som pågår. 

Så här drastiskt kan exemplen från Sveriges kom-
muner staplas på varandra. Medievanorna förändras, 
och med dem även villkoren för traditionella lokala 
medier. Är trenden då att Sveriges kommuner känner 

* Carina Tenor är projektforskare på Södertörns högskola och journalist 
på Nerikes Allehanda.
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sig manade att kliva fram och ta på sig ett närmast 
journalistiskt uppdrag – i demokratins namn? Kom-
munikationsavdelningar förstärks – inte sällan med 
före detta journalister. Målet är att förbättra informa-
tionen till både medborgare och medier. Delningsvän-
liga inlägg på Facebook, playkanaler och kompletta 
pressmeddelanden har blivit vardag i en hel del kom-
munhus. Samtidigt uttrycks också en stor medvetenhet 
om vad kommunal information aldrig kan bli: Obero-
ende rapportering och granskning. Hur kommunerna 
ser på mediesituationen i dag och inför framtiden, det 
är ämnet för denna text.

Ett gemensamt demokratiprojekt

Det här kapitlet bygger på en undersökning som 
sträcker sig över hela Sverige. Lokala mediers villkor 
och förutsättningar varierar förstås på många olika 
sätt runt om i landet. Ändå – när kommunanställda 
med informationsansvar ger sitt perspektiv blir bilder-
na ofta förvånansvärt samstämmiga. Här ingår också 
en stark oro för hur den lokala demokratin ska fung-
era i framtiden. Så här uttrycker sig till exempel kom-
munikatören i en större svensk stad: 

Det handlar om två frågor. En är: Hur når vi ut med vår 
information? Men den andra är: Vad gör det med samhäl-
let när vi inte har bra lokaljournalistik? Det är den senare 
som jag tänker på mest.

Den här problemformuleringen återkommer gång ef-
ter gång i undersökningen: Informera medborgare är 
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en sak, journalistik något annat. Samtidigt kan inte 
svenska kommuner bortse från utvecklingen: sociala 
medier får allt större betydelse, medborgarnas för-
väntningar på direktkontakt ökar och lokalpressens 
resurser försämras. De som sysslar med presskontak-
ter och information i Sveriges kommuner påverkas för-
stås av förändringar som sker hos de lokala medierna, 
både neddragningar hos lokalpress, gratistidnings-
konkurrens, nyöppnade SVT-redaktioner och pigga 
webbaktörer. Centraliserad bevakning, allt fler textut-
byten, journalister som inte har tid att vara på plats 
samt snabbare och mer klickvänliga rubriker är några 
av de teman som tas upp.

Undersökningen visar också att Sveriges kommuner 
är väl medvetna om sin egen betydelse som källa för lo-
kala nyheter, och som tacksam aktör att granska tack 
vare offentlighetsprincipen. Kommunala informatörer 
uttrycker vikten av upplysta och engagerade medborg-
are och att den egna skattefinansierade verksamheten 
kvalitetsgranskas. I detta gemensamma demokrati-
projekt beskrivs kommunen och de lokala medierna 
som två tätt sammanlänkade aktörer. Rollerna är oli-
ka, men förutsätter varandra; medierna ses som både 
medspelare och motpart.

Men det är en balans som upplevs vara i gungning. 
Kommunikatörer tycker själva att journalister lämnar 
fältet alltför fritt för kommunens tolkning av verk-
ligheten. Även andra aktörer kan få stort inflytande i 
lokalsamhället, till exempel via sociala medier. Medi-
ernas kris beskrivs på många håll även som en kris för 
den lokala demokratin.

Kommuner väljer olika strategier för att kompen-
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sera utvecklingen: En är att på olika sätt försöka un-
derlätta för de lokala medierna. En annan att försöka 
göra sig oberoende av dem genom att bygga ut egna 
kanaler. En kombination är förstås också möjlig. Hur 
strategin utformas beror på den lokala omvärldsbild 
som kommunen gör av de lokala mediernas utveckling 
och hur medborgarna nås på bästa sätt. Här är genom-
slaget för Facebook tydligt i resonemangen.

Utvecklingen leder alltså både till omvärdering-
ar och nya strategier hos kommunerna, men också 
djupare reflektioner runt balansen i den lokala de-
mokratin. Kommunen har sin roll, medierna sin. 
Relationen har haft plats för både konflikter och 
demokratisamsyn – men vad händer när rollerna 
förändras? Bilden av hur den lokala demokratin ska 
fungera i dag och i framtiden innehåller ett stort mått 
av oro: Även om kommunen informerar mer – vem 
ska stå för oberoende information och granskning? 
Det är en fråga flera kommunikatörer uttryckligen 
ställer, men utan färdiga svar.

Mediernas funktion i den lokala demokratin

Förenklat har lokal politisk kommunikation i Sverige 
beskrivits som relationen mellan tre aktörer: Kommu-
nen, lokala medier och medborgare. Att digitalisering-
en skulle innebära förändringar konstaterades redan 
för 15 år sedan: självklart skulle medierna påverkas 
när medborgare allt enklare kan kommunicera direkt 
med sin kommun. (Nygren, 2001).

Den digitala revolutionen ger nya, spännande möj-
ligheter att ta del av information och att föra dialog. 
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Genomslaget för sociala medier har blivit en helt ny 
spelplan för relationen mellan medier, kommuner och 
medborgare. Men människors förändrade medievanor 
har också lett till en successiv minskning av resurserna 
för de traditionella medieföretagen. Från att ha varit 
en så etablerad del av samhället att den tagits för given, 
så står journalistiken i dag inför kraftiga utmaningar. 
(Westlund, 2016). För kommunernas del har framför 
allt lokaltidningen fyllt en viktig roll: Även om det inte 
alltid handlar om hårdgranskning, så är lokaltidningen 
ofta den enda relativt oberoende aktör som kontinuer-
ligt och varierat rapporterat om lokal politik. (Ekström 
et al., 2006). Journalistiken fyller på så sätt en nyckel-
funktion för fler än de som faktiskt tar del av den – som 
en hörnsten i ett medialt ekosystem (Nielsen, 2015).

En studie gjord av mediebevakningsföretaget Retri-
ever visar att det fortfarande rapporteras mycket om 
svensk kommunpolitik i tryckta medier (inklusive web-
bar), det har till och med skett en svag ökning. (Bergvall, 
2015, samt Ohlssons kapitel i denna skrift.). Det kan 
alltså se ut som att medierna hittat metoder att klara det 
uppdraget, trots att antalet journalister i Sverige minskat 
med 25 procent och att var fjärde lokalredaktion lagts 
ner mellan 2004 och 2014. (Nygren och Althén, 2014). 

Men hur ser Sveriges kommuner på de lokala me-
dierna och hur de fyller sin funktion i dag? Vilka 
uppfattningar finns runt de utmaningar som den lo-
kala demokratin står inför? Vilka olika strategier och 
förhållningssätt ses som möjliga i den kommunala 
verksamheten? Det är de frågorna som den här texten 
framför allt ska försöka besvara.

Fokus ligger inte på de lokala politikerna eller poli-
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tisk opinionsbildning, utan på hur kommunen som or-
ganisation arbetar med att sprida sin information. Un-
dersökningen handlar inte heller om att belägga hur 
stor andel av Sveriges informatörer som servar medier 
med färdigskrivna reportage, eller antalet kommuner 
som valt att sluta annonsera i lokalpressen eftersom 
sociala medier blir så mycket billigare. I stället hand-
lar det om att försöka kartlägga olika uppfattningar 
och förhållningssätt hos kommunerna till den rådande 
mediesituationen. 

Metod och material 

Underlaget består av 154 telefonsamtal och 136 mejl-
konversationer med företrädare för samtliga Sveriges 
kommuner under hösten 2015 till våren 2016. Huvud-
syftet med undersökningen var att kartlägga lokala 
och hyperlokala medier (se Nygren och Leckners ka-
pitel i denna bok). Frågorna om mediesituationen eller 
det egna kommunikationsarbetet har varit frivilliga, 
men många svarande har visat ett stort engagemang. 
Bara ett 15-tal har helt avstått från att kommentera. 
Bortfallet kan inte sägas ha någon större betydelse; 
efterhand har mängden nya svar inte förändrat eller 
tillfört så mycket till resonemangen. (Se till exempel 
Larsson, 2010; Esaiasson et al., 2012).

I första hand är de svarande kommunanställda som 
arbetar med information och mediekontakter. Efter-
som Sveriges kommuner skiljer sig mycket åt i storlek 
och organisation, så varierar också de befattningar 
som finns. I några mindre kommuner har växeln hänvi-
sat till kommunchefen, näringslivschefen, kanslisten, 
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webbmastern eller till och med kommunalrådet. I hu-
vudsak är dock de svarande informatörer, kommuni-
katörer, informationschefer eller pressansvariga. 

De svarande skiljer sig inte bara åt i befattning, 
utan även i ålder, bakgrund och tidsperspektiv. Flera 
nämner också att de har egen erfarenhet av att arbeta 
som journalister, eller precis har anställt journalister. 
Några jobbar strukturerat med att hålla koll exakt på 
vad som rapporteras om kommunen runt om i Sveri-
ge, via mediebevakningstjänster som Meltwater eller 
Retriever – andra går mer på erfarenhet och känsla. 
Pretentionerna i svaret kan också variera: Några un-
derstryker att reflektionerna är personliga, andra att 
det handlar om breda diskussioner som pågår i kom-
munhuset eller lokalsamhället.

De kommentarer som citeras är antingen från mejl el-
ler antecknade från telefonsamtal, och kan vara förkor-
tade. Citaten är i många fall anonymiserade, eftersom 
huvudsyftet i den här redovisningen inte är att peka ut 
enskilda medier eller att beskriva regionala skillnader.

De lokala medierna – vilka är de?

Sveriges kommuner verkar fortfarande framför allt rikta 
sina förväntningar på regelbunden, vardaglig bevakning 
mot journalister på den lokala, prenumererade flerda-
garstidningen (i dag även med digital nyhetssajt). Det 
förklaras både med att tidningen behöver ”fyllas” och att 
kommunen är en viktig aktör. I några enstaka kommu-
ner i landet beskrivs situationen annorlunda, och i stora 
delar av Stockholms län är det veckoutgivna gratistid-
ningar som närmast fyller motsvarande funktion.
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Lokal public service uppfattas generellt som me-
dier med något högre nyhetströskel, eller att de gör 
mer av nedslag i länens olika kommuner även i andra 
sammanhang. Från Sveriges Radios P4 förväntas mer 
lokal spegling än från SVT:s regionala nyheter, efter-
som radion har fler sändningsminuter och bredare pro-
gramutbud. Ett par kommuner beskriver långtgående 
efterdyningar efter att ha granskats i rikstäckande 
TV-program som Uppdrag Granskning. Trots detta 
riktas även förväntningar på lokal granskning i första 
hand mot de etablerade lokala tidningsföretagen, inte 
mot public service, även om det finns undantag.

TV4 lade ner sina lokala nyheter 2014, och saknas 
på många håll i landet, kanske särskilt mycket där TV4 
var ortens enda bemannade tv-redaktion, som i Borås 
och Skövde. Lokal-tv och närradio finns i många kom-
muner, men uppfattas med något undantag som mar-
ginella nyhetsförmedlare.

Även annonsblad med god hushållstäckning kan ses 
som viktiga informationskanaler till medborgarna, 
även om de saknar journalistik.

Medielandskapets nya aktörer

Runt om i Sverige startas en mängd nya digitala och 
tryckta titlar, både av stora medieföretag, mindre före-
tag och enskilda personer. Positiva kommentarer hörs 
från kommunerna om aktörer som går mot strömmen 
och etablerar sig i glesbygd eller på mindre orter. Detta 
gäller även storstadskommuner som får nya gratistit-
lar, samt orter där SVT öppnat nya redaktioner. 

De nyare aktörerna ser mycket olika ut sinsemellan: 
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lokala sajter kan startas av lokala entreprenörer eller 
ideella eldsjälar med eller utan journalistbakgrund. 
Sammantaget beskrivs de sällan som fullvärdiga ersät-
tare för lokaltidningarnas minskade resurser ur kom-
munernas synvinkel. Så här säger kommunikations-
chefen i en förortskommun till en större stad, där den 
regionala morgontidningen saknar redaktion: 

Den nya sajten har fyllt behovet ganska bra, men samti-
digt, kanske för att den inte är traditionell, så experimen-
terar den lite mer med journalistiken. Den är bra, men 
inte riktigt samma sak. Man kan kanske säga att den fyllt 
50 procent av det tidningen lämnat.

Skillnaden beskrivs framför allt som att kommunal 
bevakning minskar i omfattning, men i vissa fall även 
i kvalitet. Kommunikatören i en annan mindre kom-
mun tycker att även den traditionella tidningens rap-
portering påverkats av konkurrensen på nätet, med 
livechattar från pressträffar och kommunfullmäktige: 
”Det blir många gånger fel eftersom de konkurrerar 
med varandra om att vara snabbast ut. Det är ofta rub-
riker som Extra Extra och Vi avslöjar.”

Sociala medier

Lokala Facebook-grupper ses av kommunikatörerna 
som allt viktigare forum för lokal information och de-
batt. Grupperna finns på kommunnivå och ”i så gott 
som varenda liten by”. En del beskrivs som potentiella 
forum för ryktesspridning, andra som seriösa och själv-
reglerande. De kan stå för stor räckvidd, och även upp-
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levas som agendasättande. Flera kommunala kommu-
nikatörer säger att de följer det som skrivs, men avstår 
från att själva gå in och kommentera. Några understry-
ker att de inte vill strypa debatten, eftersom öppenhet, 
olika åsikter och även känslor har sin plats i en demo-
kratisk diskussion – men att frustration kan uppstå när 
”trådar drar iväg och sprider sig tack vare felaktig fakta, 
då destabiliseras vårt demokratiska samhälle”. Liknan-
de reflektioner görs på olika håll i Sverige: 

Sociala medier-storm kan uppstå trots att det saknar 
grund. Jag som representerar en offentlig myndighet som 
tar beslut om skattepengar tycker att det är viktigt att den 
bevakas, men på ett sätt där man har källor och har un-
dersökt förhållanden ordentligt.

Om kommunen tidigare hade att förhålla sig till det som 
tidningen skrev, så är det en betydligt mer svåröverskåd-
lig situation i dag, där uppgifter kan cirkulera mellan an-
vändare på nätet. En annan aspekt handlar om bredden 
i diskussionerna: Även om många invånare debatterar 
aktivt i sociala medier eller har direktkontakt med kom-
munen, så handlar det ofta om den egna gatan, den egna 
förskolan eller något annat nära. Sammanfattnings-
vis ses alltså allsidig debatt, källkritik och underbyggd 
granskning något som snarare kan förväntas av profes-
sionell journalistik än av medborgare på sociala medier.

Kommunens egna mediekanaler

Medieutvecklingen beskrivs inte bara som att lo-
kalpressens resurser minskar, att mediekonsumtio-
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nen fragmentiseras och att mycket information och 
debatt flyttat till sociala medier – upplevelsen är 
också att kommuninvånarnas förväntningar på di-
rektkontakt har ökat. Kommunerna satsar allt mer 
på e-tjänster för kommunal service, men också på att 
utveckla sina egna sajter och sociala medier-konton. 
Motiven beskrivs även som att bättre ta tillvara på den 
digitala informationsteknologins möjligheter i form 
av snabbhet, dialog och paketerering (till exempel 
rörlig bild). Resultatet blir att kommunerna beskriver 
ett arbetssätt som blir mer och mer likt mediernas, 
inte sällan genom att anställa just journalister. Så här 
uttrycker sig till exempel en utvecklingsansvarig i en 
mindre kommun:

Vi har gjort en förändring och försöker vara mer offensiva 
själva, så vi har kontroll över situationen. Vi har en tydlig 
policy att vi ska vara snabba och sanningsenliga. Saker 
ska ut så fort som möjligt. Vi har även en gammal journa-
list som jobbar hos oss, så vi har tillgång till de glasögo-
nen och den kompetensen.

Växande informationsavdelningar och krympande re-
daktioner har blivit en debatt som många i undersök-
ningen spontant kommenterar, inte minst de som re-
presenterar större städer. Men det råder olika synsätt 
på sambandet, hur mediernas och kommunernas ut-
veckling hör ihop, alternativt inte hör ihop. Flera kom-
muner ser orsaken till sina egna satsningar framför allt 
som en allmän samhällsutveckling, oberoende av hur 
lokala medier agerar: ”Kommunens arbete är inte som 
en följd av att lokalredaktionen är borta, utan en följd 
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av hela utvecklingen på hela området: Alla kan ju tuta 
i alla möjliga kanaler numera.”

Samtidigt finns exempel på resonemang som: ”vi 
har ju den här tidningen, det betyder att vi inte behö-
ver göra så mycket annorlunda än vi gör i dag för att 
nå ut”. Andra kommunikatörer uttrycker i stället tyd-
ligt hur de ser ett behov av att kompensera att medier 
dragit sig tillbaka för att medborgarna ska få veta vad 
kommunen gör. Men det handlar inte bara om even-
tuella brister i bevakningen, utan också om räckvidd. 
Informationschefen i en mindre kommun säger att de 
visserligen får stort utrymme i lokaltidningen – ”men 
prenumeranterna minskar stadigt och numer når de 
bara cirka 50 procent av hushållen. Det är tydligt att 
det blir viktigare att vi har en egen kanalstrategi.”

Kommunen som motpart och komplement 

Kommunerna kan också använda sina kanaler offen-
sivt gentemot medierna. Om en kommun kontaktats 
av journalister och en missvisande vinkling förväntas, 
så kan motstrategin bli att föregå rapporteringen ge-
nom att skriva en egen version på kommunens hem-
sida. Det kan också beskrivas som en ren informa-
tionsfråga: Om medier intresserar sig för något som 
rör kommunen, då ska medborgarna även kunna hitta 
officiell information på kommunens hemsida om den 
saken.

Informatörer kan också se en möjlighet att använda 
sina kanaler för material som börjar bli allt mer säll-
synt, som exempelvis arbetsplatsreportage. Att kom-
muner gör reportage om sin egen verksamhet är inget 
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nytt, och om det publiceras i kommuntidningar, andra 
trycksaker eller digitalt innebär förstås ingen egentlig 
skillnad. Men det nya är att flera informatörer beskri-
ver hemsidan som en lokal digital nyhetskanal. ”Vi 
försöker själva agera nyhetsförmedlare via hemsidan 
och vår Facebooksida, främst när det gäller vår egen 
verksamhet, men även vid större evenemang i kommu-
nen”, säger en kommunikatör. En annan uttrycker sig 
så här: ”Vi skriver om allt, högt och lågt, kommunal 
information förstås, men gärna om vad som händer i 
allmänhet, från föreningar, företagare, församlingen 
etc.”

Citaten ovan visar alltså att det inte alltid bara hand-
lar om en ny snabbhet, utan också att vissa kommuner 
kan välja att ta ett bredare uppdrag när det gäller att 
rapportera om det som händer i lokalsamhället. Men 
att förbättra sitt eget arbete som nyhetsförmedlare 
kräver också en förändring av organisationens själv-
bild. En kommunikatör säger att det fortfarande finns 
en del att jobba på ”då det finns en intern uppfattning 
om att nyheter är något som står i tidningen – inget vi 
kan skapa själva.”

Att vara lokal nyhetsaktör ska inte ses som en all-
män ambition hos kommuner. Presschefen i Linkö-
ping refererar till egna undersökningar som visat att 
en stor del av den information som invånarna får om 
kommunen kommer via medierna: ”Det gör att det 
är problem för kommunen med minskad bevakning – 
man går miste om möjligheten att nå ut och förklara”. 
Andra kommunikatörer beskriver också att de trots 
specialiserade sajter och play-kanaler inte alls lyckats 
få samma räckvidd som lokala medier. Insikten är att 
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de flesta besöker kommunens hemsida för att de har ett 
ärende, inte för att scanna av eventuella nyheter. Detta 
kan stämmas av mot en färsk SOM-undersökning som 
visar att invånare betraktar den kommunala hemsidan 
som viktig för både kommunal service och demokrati, 
men att den inte besöks särskilt ofta (Nygren och Leck-
ner, 2016). 

Sociala medier förändrar spelreglerna

Även om kommunens hemsida inte blir en nyhetska-
nal, så kan länkar därifrån delas och spridas i sociala 
medier. Kommuner berättar också att de köper spons-
rade länkar på Facebook för att synas bättre och få 
fler följare. Tanken är att det är viktigt med en stark 
position när kommunen snabbt ska nå ut med viktig 
kommunal information. 

Här ser det väldigt olika ut i Sverige – från Ma-
lung-Sälen som har fler följare på Facebook än invånare, 
till grannkommunen Vansbro där kommunledningen är 
tveksam till att öppna ett officiellt Facebook. Men flera 
kommuner berättar om stora möjligheter till genom-
slag. När Övertorneå kommun lade ut en insänd bild 
på norrsken nådde de över 100 000 Facebookanvända-
re. I Kungsör konstateras att Facebook varit den kanal 
som fungerat när webbar gått ner, som i samband med 
den stora skogsbranden 2014. Erfarenheten är också att 
kommuninvånare gärna hjälper till och delar viss infor-
mation, som till exempel att det är dags att söka som-
marjobb. En informationschef går så långt som att säga 
att sociala medier är betydligt viktigare än lokala me-
dier: När ett nytt flyktingboende skulle öppna på orten 
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bemannades kommunens sociala medier-konton ända 
fram till midnatt två kvällar i rad.

Men alla kommuner stämmer inte in i lovsången. En 
del kommuner använder sociala medier sparsmakat, 
andra har avstått helt. Tveksamheterna handlar fram-
för allt om att det kräver mycket resurser att svara på 
frågor och övervaka kommentarer. En informations-
chef tycker att det är bättre att försöka följa det som 
skrivs och sedan försöka styra upp via hemsidan: ”Jag 
tror att många mindre kommuner som är med på Face-
book och Twitter nog inte haft så stora händelser. Man 
blir fullständigt stalkad när det händer.”

Sociala medier – en viktig väg även till medierna

Det är inte bara invånarna som hämtar information från 
kommunens hemsida och sociala medier-konton – det 
gör även medierna. Som en följd har många kommuner 
helt enkelt slutat att skicka speciella pressmeddelanden. 
Relationen mellan invånare, kommunen och lokala me-
dier har också fått en ny arena i form av sociala medier.

1) Medier hämtar nyheter från både kommunen 
och invånarna, både när invånare kommunicerar med 
kommunen och med varandra eller direkt med medi-
erna. Det kan också vara ett sätt för medierna att hitta 
case, som den kritiska rösten i den långa Facebook-
tråden om kommunens snöröjning. Även positiva ny-
heter sprids bra på detta sätt, säger informatören i en 
skånsk kommun:

Två sekunder efter jag lagt ut något på Facebook kan jag 
ha en journalist i luren. På så vis får vi ut det positiva. Det 
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är inte bara kommunen som är avsändare, andra hakar 
på, delar och sprider. Det får jättestor genomslagskraft 
även i mediavärlden. 

2) Invånare kan informera och föra dialog med både 
kommunen och medierna på sociala medier, men även 
dela deras inlägg och på så sätt själva fungera som en 
nyhetskanal.

3) Kommunerna kan både kommunicera direkt och 
hålla sig uppdaterade på diskussioner i sociala medi-
er, även om de sällan går in och kommenterar i Face-
book-grupper eller på lokalmediernas konton. Däre-
mot väljer de ibland att dela inlägg i sina egna kanaler, 
även från medier. Exempel kan vara en positiv sport-
nyhet eller en artikel om tågförseningar.

Kommunernas beskrivning av de lokala medierna

Mönstret är alltså att den traditionella lokaltidningen 
på de flesta håll fortfarande uppfattas som den domi-
nerande kommunbevakaren. Men vad förväntar sig 
kommunfolket i form av god journalistik, och hur le-
ver medierna upp till förväntningarna? Det har blivit 
dags att beskriva kommunernas erfarenheter av medie-
utvecklingen. Här sammanfattas iakttagelserna i fyra 
teman. I nästa avsnitt går vi in djupare på hur kommu-
nerna kan försöka underlätta för medierna genom att 
själva bli mer aktiva.

1. Mediebevakningen centraliseras – på flera nivåer. 
Många glesbygdskommuner ser med oro på att bevak-
ningen centraliseras till de större orterna. Även på or-
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ter med flera medier kan upplevelsen vara att kommu-
nen når ut lokalt, men inte längre – att de befinner sig i 
en ”mediebubbla”. Kommunikatören i en av de större 
städerna reflekterar också över hur Sverigebilden på-
verkas av att riksmedierna dragit sig undan. Han men-
ar att den kraftiga utveckling som sker på många olika 
orter i landet bara speglas lokalt. Även riksfrågor ses 
ur ett enögt Stockholmsperspektiv, där effekter för öv-
riga landet inte tillmäts lika stor vikt. Som exempel tas 
Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg.

För 20 år sedan hade man kanske gjort nedslag på orterna 
längs med banan. I dag finns inget intresse för det. I stället 
beskrivs olika politiska yttringar i Stockholm, med åsik-
ter om att vi ska ”lösa våra egna trafikproblem först” och 
att det är idiotiskt att lägga de där pengarna. Den rappor-
teringsplikten är borta, och det är förstås mer till nackdel 
för oss som bor utanför Stockholm.

Uppfattningen att riksperspektivet har blivit ett Stock-
holmsperspektiv hörs även från städer som Göteborg 
och Malmö, som är dominerande i sina respektive om-
råden. Men även kommunerna i Stockholms län kän-
ner sig drabbade: ”Centrala redaktioner som SVT åker 
till exempel ofta på case i närheten av TV-huset och 
inslag som går i de lokala Stockholms-sändningarna 
är ofta (i stort sett varje dag) samma inslag som går i 
riks-sändningen”. Att samma nyhet presenteras som 
både riksnyhet och lokalnyhet kan också tolkas som 
att Stockholms invånare får färre rent lokala nyheter. 
En liknande reflektion görs i samband med Mediestu-
diers och Retrievers kommunbevakningsstudie, när 
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det visar sig att Stockholm varken är över- eller under-
representerat i medierna, sett till sin befolkningsstor-
lek. (Bergvall, 2015).

2. Lokalt material återanvänds inom lokalpressen (ses 
inte enbart som negativt). Precis som att samma tv-ny-
het kan gå i flera olika program, så kan samma ny-
hetstext gå i flera lokaltidningar. Dagspressens utsatta 
läge till trots, så har bara en handfull lokala titlar lagts 
ner de senaste åren. Däremot har ägandet koncentrerats 
(se till exempel Ohlsson, 2016). Många kommunala 
informatörer framhåller att titlarna samarbetar för att 
bilden av mediesituationen ska bli rättvisande. Kom-
mentarerna kan vara av typen ”vi har två tidningar, men 
det är egentligen samma, bara ledarsidan skiljer” eller 
”först publiceras artikeln i titel X, veckan därpå i titel 
Y och sedan kan den även dyka upp i titel Z”. Mindre, 
lokala titlar fungerar ofta som lokalredaktioner åt de 
större. En del kommuner ifrågasätter till och med po-
ängen med att behålla lokala fådagars-titlar, med tanke 
på att allt material ändå publiceras i den större dagstid-
ningen. Men det finns också röster som påpekar att ut-
bytet av material i koncerner gör att kommunen når ut 
längre än tidigare, eftersom det publiceras i fler tidning-
ar. Räckvidden påverkas åt båda håll av ägarbyten, där 
en lokalsida plötsligt är genomgående i fler titlar. Ett 
motsatt exempel är när Nerikes Allehandas ägarbolag 
sålde Karlskoga-Kuriren till värmländska NWT-kon-
cernen 2011. När NA inte längre fritt kunde publicera 
Kurirens material nådde inte mer vardagliga nyheter 
från Karlskoga och Degerfors ut i Örebro län på samma 
sätt som tidigare, konstaterar informatören i Degerfors.
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3. Fysisk närvaro ersätts av digital närvaro. Enligt un-
dersökningen så finns det fortfarande kommunhus 
där besök av journalister hör till vardagen, eller där 
presskonferenser efter kommunstyrelsens sammanträ-
de är välbesökta. Men de verkar höra till undantag-
en: Flera kommuner beskriver hur de fått anpassa sitt 
arbete, från muntliga presskonferenser till skriftliga 
pressmeddelanden. Förändringen har pågått under en 
längre tid, men blivit allt mer påtaglig. Förklaringen 
ses dels som en naturlig följd av digitaliseringen och 
dels som en konsekvens av att färre journalister fått 
större geografiska bevakningsområden. Att kommu-
nikation flyttat till den digitala världen minskar i viss 
mån betydelsen av fysisk närvaro. Ibland är det också 
otydligt var reportern har sin arbetsplats. Kommuner 
som saknar en bemannad lokalredaktion kan beskri-
va situationen på väldigt olika sätt: Är det nära till en 
redaktion i en annan kommun verkar frånvaron inte 
ses som något större problem. Att vara den kommun 
som får behålla redaktionslokalen vid en nedskärning 
behöver inte heller ses som en vinstlott, om lokalre-
portern ändå ska täcka flera kommuner. Det är inte 
heller alltid att redaktionen flyttar som upplevs som 
negativt, utan hur arbetet organiseras: Om det finns 
reportrar som har orten som sitt särskilda bevaknings-
område beskrivs det ofta som positivt. På mindre orter 
med god personkännedom kan kommunen även väga 
in att en reporter bor på orten, även om redaktionen 
ligger i en annan kommun.

En tydlig förväntan på en lokaljournalist är att ha 
lokalkännedom. För att inte bara bli en megafon krävs 
erfarenhet och möjlighet att arbeta upp egna kontakter.
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En vikarie som kommer från Göteborg över dagen är inte 
insatt och kan naturligtvis inte göra lika bra jobb. Förr 
var politiker i väldigt underläge, med en massa pålästa 
special journalister, och politikerna var glada amatörer. 
Nu är det tvärtom.

Kritiken kan också handla om att en ny lokaljournalist 
ännu inte ”riktigt greppat småortens förutsättningar, 
mentalitet och behov av samarbete”. Men denna bild 
har också sin motbild: Allt en journalist behöver för att 
göra ett bra jobb är sitt professionella yrkeskunnan-
de. Lokalreportrar kan efter en tid börja jobba alltför 
slentrianmässigt och okritiskt. En kommunikations-
chef säger att ”visst är det bra att det är frid och fröjd 
när man träffas och kan skratta med varandra, men det 
driver inte utvecklingen framåt.” Hennes bild är att de 
lokala reportrarna skulle uppfylla sitt uppdrag bätt-
re och göra mer nytta för samhället om de ifrågasatte 
kommunen där hon jobbar lite mer. 

4. Bevakningen upplevs som mer vinklad och ytlig. 
När kommuner beskriver en försämrad kvalitet så kan 
det handla om att rubrikerna är spetsade, faktakollen 
bristfällig och att båda sidor inte hörts. En annan upp-
fattning är att medier gömmer sig bakom att återge 
debattörers åsikter i stället för att själva undersöka ett 
ämne. Detta ses inte enbart som ett problem hos loka-
la medier, utan även hos rikstäckande aktörer och ny-
hetsbyråer. Orsaken tolkas inte enbart som en brist på 
resurser, utan som en effekt av digitalisering och kom-
mersialisering, med ökad konkurrens på nätet där det 
är viktigt att vara snabb och att ha lockande rubriker. 
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Kritiken gäller också att lokala medier tappar intresset 
för viktiga politiska frågor och i stället blir mer ytliga, 
med ”omröstningar på nätet om att utse lussekatt eller 
ge bort tulpanbuketter, snarare än att rapportera om 
det som händer i samhället.”

Kommunernas strategier – bli en bättre  
medspelare och motpart

Att kommunerna fyller sina egna kanaler med mer 
innehåll är alltså en strategi för att nå ut. Men i un-
dersökningen finns också gott om exempel på att 
kommuner upplever att de själva producerar delar av 
mediernas innehåll. Det handlar om allt från press-
meddelanden som tas rakt av till bildbeställningar 
och färdiga reportage. I en glesbygdskommun med 
stora avstånd berättar informatören att medier hör av 
sig, vilket lett till att han servar dem genom att skriva 
texter och ta bilder: ”Men då kan jag ju också se till 
att det blir korrekt”. Exemplen där en kommunan-
ställd informatör bevakar ett evenemang och skriver 
en kort text åt medierna kommer inte bara från gles-
bygd. Dessutom ges flera beskrivningar av hur medier 
kan ha vanan att hämta material direkt från kommu-
nens hemsida, med bilder och allt, utan att kontakta 
någon.

Det varierar hur kommuner ställer sig när lokala 
medier ber om hjälp om att exempelvis åka ut och ta 
en bild. Några säger helt enkelt nej. Andra ser det som 
ett lyckat sätt att nå ut, ett okomplicerat samarbete vid 
enstaka tillfällen – eller som rena utpressningssituatio-
nen, som i den här lilla kommunen:
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Den lilla tidningen kräver mycket av oss som kommun att 
vi ska leverera, att vi får göra mycket för att synas i tid-
ningen. Kan jag skicka bilder och text så tar de in det, of-
tast. Vi kan inte påverka förstås. /…/ Vi som kommun har 
också begränsade resurser, men ska vi synas får vi göra så.

Men det är alltså stora variationer kommunerna emel-
lan. Kommunikatörer kan också se det som otänkbart 
att erbjuda färdiga reportage, med förväntningar som 
att lokala medier skulle bli förolämpade av att erbju-
das ”subventionerad journalistik”. Samtidigt beskri-
ver andra pågående diskussioner om att ta fram mer 
färdigt pressmaterial för att få bättre bevakning. På en 
ort med långt avstånd till SVT:s närmaste redaktion 
övervägs även mer rörligt pressmaterial, i hopp om att 
synas mer i tv-rutan.

Hur de lokala medierna hanterar pressmeddelan-
den blir ofta en sorts kvalitetsmarkör för avsändaren i 
kommunhuset: Skrivs de alltid om av journalister eller 
publiceras de rakt av? Några kommunala informatörer 
konstaterar lite torrt att de egentligen borde stå med 
sina namn under många artiklar. Andra accepterar lä-
get, och beskriver hur de numera ser till att skriva sina 
pressmeddelanden så att de verkligen går att publicera 
rakt av. 

Enkelheten att få medier att publicera pressmed-
delanden kan också utnyttjas av kommuner för att få 
större spridning: Den regionala tidningen kan tack-
samt ta in en notis baserad på ett pressmeddelande, 
även om den inte bevakar orten så ofta.

Utvecklingen mot en mer professionell kommunika-
tionsavdelning som arbetar aktivt med mediakontak-
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ter behöver inte heller ses som negativ – det är något 
som flera informatörer lyfter. Det kan till exempel 
handla om att se till att personer är på plats efter ett 
pressmeddelande eller att de själva är mer uppdaterade 
på olika ärenden: ”Det är de själva som gör bevakning-
en, men vi kan förse med material och vara tillgängli-
ga, så att de snabbt får den information de behöver.”

När balansen hotas

Mediers minskade resurser för granskning och bevak-
ning kan leda till en känsla av kluvenhet bland kom-
munala informatörer: De får visserligen lättare att få 
ut sitt eget budskap oemotsagt – men samtidigt strider 
det mot en djupt rotad uppfattning om hur samhället 
ska fungera.  Upplevelsen är att journalister inte tycker 
att det är så laddat att använda kommunens material, 
eftersom det förutsätts vara sakligt och kvalitetssä-
kert. ”Som informatör borde jag väl vara glad”, säger 
en, men tillägger att ”bristen på kritisk granskning av 
materialet är inte bra”. Någon säger att det egentligen 
är förvånande, hur medier sväljer allt det som kommu-
nen skickar ut, med hull och hår, utan att ifrågasätta 
bilden.

Det är inte heller utan medkänsla som kommunerna 
beskriver sina lokala medier, som trots nedskärningar 
”håller fanan högt ändå” eller ”fortfarande är på aler-
ten så gott de kan”.

Känslan att kommunen har mer resurser än medier-
na kan också leda till extra hänsyn, som att medierna 
ska få vara först med nyheter. ”Det vi märker är att på 
helgerna jobbar de inte för fullt, och då kan det själv-
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klart hända att vi ligger först” ursäktar sig kommuni-
kationschefen i en mellanstor pendlingskommun. Det 
händer även att de ser till att sprida mediernas infor-
mation i stället för att konkurrera:

Som när tågen står still, då är det ju något som är bra för 
våra medborgare att känna till, men då kollar vi alltid om 
den informationen finns på tidningens sida och delar den, 
och hjälper dem att få trafik till sina kanaler.

Men informatörer vittnar också om att andra tjäns-
temän i kommunhuset kan tycka att det är skönt att 
bevakningen inte är lika pigg som tidigare, och hur in-
formationsavdelningen internt kan få försvara vikten 
av mediers granskning.

Media är ju fortfarande den tredje statsmakten, och jag 
tycker vi behöver någon utifrån som ser på verksamheten 
med kritiska ögon och ställer obekväma frågor. Förvalt-
ningschefer vill lyfta fram: Nu har vi gjort detta så bra 
– däremot håller de tyst om oegentligheter som kanske 
varit på något boende eller så. Media gör oss mer alerta 
på vad som pågår.

Sammanfattningsvis finns det flera anledningar till att 
kommuner ser behov av att stärka sina egna kanaler, 
och att en del till och med betraktar sig själva som lo-
kala nyhetskanaler. Men det är också många informa-
tionsansvariga som uttryckligen markerar skillnaden: 
Att kommunen rapporterar själv är inte detsamma 
som att vara bevakad; en informatör eller kommu-
nikatör är inte oberoende och har inte heller något 
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granskande uppdrag. ”Vi kan se det från andra hållet 
också, att det är bra för alla om saker och ting gran-
skas.” Medier beskrivs som en viktig kontrollinstans i 
ett demokratiskt samhälle ”både för positiva, negativa 
och neutrala nyheter”. Informationschefen i en stör-
re stad ser stora risker i att lokaltidningens bevakning 
kommer att tunnas ut ännu mer, eller till och med att 
försvinna: ”Helt ärligt, vi talar en hel del om det i kom-
munen, politiker också, och är oroliga för demokrati-
frågan. Kommer det att bli rikast som hörs mest, eller 
starkast? Vem kan man lita på? Vem granskar oss?” 

Oron kan också handla om mediernas utveckling 
mot ”mer klick, skvaller, det här snabba” och centra-
lisering. En informationschef tycker till och med att 
”staten borde gå in och styra upp, lägga lite resurser 
för att värna den oberoende journalistiken och få den 
på fötter /…/ så att de större mediahusen har möjlighe-
ter att bevaka de mindre orterna, annars blir det bara 
storstadsrapportering.”

Ett olöst dilemma

En sak kan sägas säkert, och att det är att vi ännu inte 
sett slutet på den utveckling som pågår. Den här un-
dersökningen tecknar tendenser och uppfattningar 
med breda penseldrag, men kan förhoppningsvis ge 
uppslag till både diskussioner och andra fördjupande 
studier. Generellt sett påverkas kommunerna i hög-
sta grad av förändringarna i medielandskapet, speci-
ellt där den prenumererade morgontidningen haft en 
stark position. Att allt fler lokalredaktioner läggs ner 
ses med oro av många. Oavsett vilken betydelse som 
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tillskrivs vikten av fysisk närvaro i vår digitala tid så 
handlar det i grunden om att antalet lokala journalis-
ter blir lägre och att bevakning centraliseras. De nya 
aktörer som uppstått beskrivs sällan som att de kom-
penserar utvecklingen helt, även om satsningar från 
public service, gratistidningskoncerner och olika min-
dre aktörer upplevs positivt. 

Traditionen är att lokala medier står för en stor del av 
den information som håller medborgarna orienterade 
i lokalsamhället. Kommuninformatörerna förväntar 
sig också att fakta som presenteras i etablerade medier 
är mer underbyggda än uppgifter som får spridning i 
sociala medier. Å andra sidan uppfattar de också att 
medierna har hög tilltro till det informationsmaterial 
som produceras av kommunen: Exempel som ges är att 
pressmeddelanden publiceras rakt av, material hämtas 
direkt från kommunens hemsida och att kommunens 
informatörer kan samarbeta med medierna genom att 
leverera text och bild från evenemang. Det här kom-
plicerar bilden av att medierna lyckats behålla en om-
fattande kommunbevakning, trots minskade resurser. 
Hur ska läsaren (eller medieanalytikern) veta om en 
artikel egentligen är skriven av kommunens informa-
tör? Det skulle behöva kompletteras med intervjuer 
med redaktionerna och kanske även innehållsstudier.

Den dominerande demokratisynen hos kommu-
nens informationsansvariga är att ett samhälle behö-
ver oberoende och starka medier. När både räckvidd 
och möjligheter att bevaka minskar för lokala medier, 
så upplever kommuner att de själva måste ta ett större 
ansvar att använda egna kanaler. Invånarna kan också 
bli mer aktiva, inte minst via sociala medier. Redan nu 
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finns exempel på hur kommuners informationsansvari-
ga betraktar lokala medier som allt mer oviktiga. Den 
dominerande problemformuleringen för kommunerna 
är inte heller att nå ut, eftersom det finns olika strate-
gier att ta till. Problemet blir om journalistiken tappar 
musklerna att granska på ett professionellt sätt och att 
göra plats för en generell samhällsdebatt. ”Vi kan infor-
mera mer, men vi kan inte granska oss själva” som en 
informatör uttrycker saken. 

De tre aktörerna i den lokala demokratin är fortfa-
rande desamma – men digitalisering och sociala me-
dier har förändrat både spelregler och balans mellan 
kommunen, lokala medier och medborgare.
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Medierna svälter sig  
till överlevnad
Olle Lidbom*

Dagens journalistik bedrivs idag på många plattfor-
mar, såväl traditionellt som digitalt distribuerade. 
Men fortfarande är det de traditionella medieföreta-
gen som finansierar journalistiken. Det är tv-kanaler, 
dagspress och radio som i stor skala producerar ny-
heter och samhällsfakta. Den tekniska konvergensen 
har alltså framförallt inneburit att dessa medieföretag 
hittat nya vägar till sin publik. Det finns nya medieak-
törer: i denna bok visar en undersökning att det finns 
ett knappt hundratal lokala nyhetssajter som inte är 
knutna till något medieföretag, men de sysselsätter få 
journalister och ur det ekonomiska perspektivet har de 
en liten betydelse. I USA har nya medieaktörer slagit 
sig in även på en nationell arena och tar stora delar av 
annonsinvesteringarna, bland de mer uppmärksam-
made finns Huffington Post som har större annonsin-
täkter än New York Times. Den sortens fenomen finns 
ännu inte i Sverige.

* Olle Lidbom är medieanalytiker och kommunikationschef i Norstedts 
förlagsgrupp samt styrelseledamot i Institutet för Mediestudier.
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Dagspress

Bilden av dagspressens välbefinnande har under året 
kraftigt färgats av två händelser: att Stampen ansökte 
om rekonstruktion i maj 2016 och att Mittmedia byt-
te ut ledning och strategi i mitten av sommaren. Detta 
har satt stort avtryck i debatten, inte minst eftersom 
var tredje svensk dagspressjournalist är anställd på an-
tingen Stampen eller Mittmedia1. Utgången för Stam-
pens rekonstruktion är fortfarande oviss och Mitt-
medias nya strategi har ännu inte sjösatts.

I årsredovisningarna visar 2015 ingen vändning. 
Den genomsnittliga bruttomarginalen för svenska 
tidningar är 0,6 procent, att jämföras med 0,9 procent 
året dessförinnan, skriver Jonas Ohlsson i sin rapport 
Medieekonomi 2016 för Myndigheten för press, radio 
och TV2. Detta innebär att 2013 (med negativ brutto-
marginal), 2014 och 2015 är de sämsta åren för dags-
pressen i modern tid. 

Det är skillnader mellan landsortspress och stor-
stadspress. Storstadspressen tappar exempelvis an-
nonsintäkter i långsammare takt (−9 procent jämfört 
med landsortspressen −15 procent 2014–15) medan 
landsortspressen ökar sina digitala annonsintäkter 
snabbare (+13 procent jämför med +8 procent). Det 
avspeglar sig i årsredovisningarna: Dagens Nyheter 
tappade −3 procent i omsättning under 2015 och gjor-
de en liten förlust på −5 Mkr. Svenska Dagbladet tap-

1 Jonas Ohlsson: Den svenska mediemarknaden 2016. Ägare – företag – 
medier 

2 Jonas Ohlsson: Medieutveckling 2016
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pade −2 procent av sin omsättning men hade en brut-
tomarginal på positiva 5 procent. Aftonbladet tappade 
−4 procent av omsättningen, och papperstidningen 
tappar −15 procent medan det digitala ökar. Expres-
sen tappade −2 procent av omsättningen men behöll 
lönsamheten med en marginal på 6 procent. De stora 
drakarna blöder alltså något, men än så länge är de 
totalt sett sedelpressar: 2015 året levererade dessa fyra 
tidningar 351 sköna miljoner till sina ägare i  vinster. 
Vinsterna är goda, intäkterna minskar. Det ligger 
mycket i Jonas Ohlssons analys3: ”Dagspressen sparar 
sig kvar på plus”.

En utveckling som varit tydlig de senaste åren är att 
annonsmarknaden har backat mycket kraftigt, inte 
minst för dagspressen. De totala annonsinvesteringar-
na ökade förvisso under 2015 med 2 procent men det är 
framförallt annonsering på Facebook och Google som 
ökar. Annonseringen hos publicister som producerar 
journalistik minskar däremot kraftigt: dagspressen tap-
pade enligt IRM som helhet −12 procent av sina annons-
intäkter under 2015, gratistidningarna −8 procent och 
tidskrifterna −11 procent. Som framgår på annan plats i 
denna skrift visar IRMs analys för Mediestudier en tyd-
ligt nedåtgående trend sedan 2007 för reklamintäkter 
som ska finansiera just aktuell samhällsjournalistik. 

Allt fler mediehus har börjat fundera på om tren-
den verkligen går att vända och i Tyskland börjar allt 
fler använda begreppet ”after advertising”, alltså en 
journalistik och ett medielandskap utan annonser som 
en bärande finansieringsmodell. Blicken vänds därför 

3  ibid.
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mot läsarna som vid sidan om annonsörerna finansie-
rar framförallt dagspressen. I det traditionella medie-
landskapet motsvaras detta av prenumerationsintäkter 
och allt fler mediehus försöker nu hitta motsvarande 
intäkter i en digital miljö. Många mediehus har acce-
lererat jakten på lösningar där de digitala mediekon-
sumenterna ska betala för innehållet, dels via premi-
umtjänster (t ex Aftonbladet Plus) och dels genom att 
konvertera prenumeranter till den digitala plattformen 
(t ex Dagens Nyheter). Det finns inga verifierade svens-
ka data att bygga en analys på. Dagens Nyheters och 
Svenska Dagbladets chefredaktörer har själva lämnat 
ut antalet betalande prenumeranter: 70  0004 respek-
tive 30 000 betalande digitala prenumeranter uppges. 
Aftonbladet har enligt egen uppgift 234 000 betalande 
Plus-medlemmar. Men ingen av dessa nyckeltal är veri-
fierade av tredjepart och antalet säger heller ingenting 
om hur mycket omsättning dessa digitala prenumera-
tioner genererar. Hur det nu än är med sanningshalten 
så ersätter åtminstone inte dessa intäkter tappet: både 
Aftonbladet och Svenska Dagbladet tappade omsätt-
ning under 2015, trots dessa digitala prenumeranter. 

TV

Sedan TV4 sommaren 2014 slutade sända lokala nyhe-
ter har nyheter och samhällsjournalistiken i TV kommit 
att domineras av Sveriges Television. I Publicservicere-
dovisningen för 2015 rapporterar SVT att 22 procent av 
deras programkostnader går till nyheter och 10 procent 

4 Peter Wolodarski i Dagens Media TV (2016)
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till samhällsfakta. Programkostnaden omfattar 4,72 mil-
jarder kronor, vilket innebär att SVT finansierar dessa 
två programkategorier med 1,2 miljarder kronor under 
2015. Det är en ökning med 4 procent vilket motsvarar 
SVT:s totala ökning i programinvesteringar. SVT har 
under 2015 alltså inte ökat investeringarna i samhälls-
journalistiken men heller inte minskat den.

TV4 särredovisar inte sina programkostnader på 
samma sätt som de offentligt finansierade medierna, 
eftersom detta inte krävs av dem. Det finns alltså ing-
en möjlighet att göra samma analys som av SVT. En 
beräkning baserat på antalet timmar nyheter och sam-
hällsfakta i TV4 (438 timmar per år5) och samma tim-
kostnad som SVT (460 800 kr/timme) skapar ändå en 
kvalificerad gissning att TV4 investerar ca 200 Mkr per 
år i samhällsjournalistik, ca 6 procent av sin omsätt-
ning – att alltså jämföra med SVT:s 32 procent.

TV4 har annonsintäkter som är större än hela den 
svenska landsortspressens, och hade ett rörelseresultat 
på +655 Mkr förra året. Dagspressens samlade resul-
tat förra året var 150 Mkr (exklusive presstödet)6.

Men annonsfinansierad TV har trots TV4:s fram-
gångar stora problem: 2015 minskade annonsmark-
naden för TV med 250 Mkr och IRM bedömer att 
ytterligare 200 Mkr försvinner från marknaden i år. 
En noterbar trend, som konsultbolaget Mediavision 
pekat ut, är att 30 internationella spelbolag står för 
10 procent av tv-annonseringen i Sverige, en annons-

5 Beräkning av IRM ur MMS-data.
6 Jonas Ohlsson: Medieutveckling 2016 (2016)
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grupp som ökat från 3 procent 20137. Det innebär att 
trots en enorm ökning av denna stora annonsörsgrupp 
minskar  totalinvesteringen.

Radio

Radiojournalistiken i Sverige domineras av Sveriges 
radio. I rapporten ”Svenskt medieutbud 2015” som 
görs årligen av Myndigheten för press, radio och tv 
konstateras att de två kommersiella radiokanalerna 
som har nyheter har en mycket liten andel av sänd-
ningarna: 1 procent (Rix FM) och 4 procent (Mix 
Megapol). 

För Sveriges Radio är det en större andel av sänd-
ningarna. P1-sändningar är till 30 procent nyhetssänd-
ningar och 20 procent samhällsprogram. Därtill sänds 
faktaprogram (22 procent) som skulle kunna klassas 
som samhällsjournalistik. 

Sveriges Radios egen redovisning för 2015 visar i lik-
het med Sveriges televisions ingen förändring i inves-
teringen i journalistik. 53 procent av Sveriges Radios 
programkostnader går till nyheter och samhällsfakta, 
samma andel som året dessförinnan. 

Digitala aktörer

Antalet etablerade digitala aktörer med fokus på lo-
kaljournalistik är ett hundratal i Sverige, enligt en 
undersökning av Tenor, Nygren och Leckner som pre-

7 Mediavisions spelanalys: Utlandsbaserade spelbolag allt viktigare för 
kommersiell TV (2016)
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senteras på annan plats i denna skrift. De allra flesta 
bevakar lokalt och har väldigt få anställda journalis-
ter. De har alltså stora skillnader i organisationsform, 
ekonomi, lönsamhetskrav och affärsmässighet – men 
kan ha stor inverkan på lokalsamhället med sin jour-
nalistik. 

Bland de större rent digitala aktörerna finns  Nyheter - 
    24 som startades 2008. Omsättningen under 2015 var 56 
Mkr och bolaget gjorde en liten vinst på 0,7 Mkr. Det 
ska dock påpekas att den stora delen av intäkterna inte 
kommer från nyhetssajten Nyheter24 utan från andra 
verksamheter i koncernen, bl a inom e-sport. 

Andra uppmärksammade digitala aktörer är Omni, 
Kit och lokala 24Kalmar med systersajter. Av dessa har 
ännu bara Schibstedägda Omni lämnat in bokslut. De 
omsatte 25 Mkr under 2015 och gjorde en förlust på 
 6 Mkr. 

Värt att notera är att samtliga rent digitala aktörer 
bygger sin affärsmodell på annonsintäkter av olika 
slag och inga konsumentintäkter i form av t ex prenu-
merationer.

Gratistidningarna

Gratistidningarna är helt beroende av annonsintäk-
ter, vilka föll med −10 procent under 2015 för gra-
tistidningarna. De har trots detta utvecklat en stark 
ställning i det svenska medielandskapet. Deras totala 
intäkter är ungefär en tredjedel av de prenumererade 
morgontidningarnas annonsintäkter8 – att jämföra 

8 Jonas Ohlsson: Medieutveckling 2016
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med 2000 då morgontidningarna var åtta gånger stör-
re. Gratistidningarna har dubbelt så stora annonsin-
täkter jämfört med t ex radio och kvällspress. 

De stora aktörerna är Lokaltidningen, Metro, 
Mitt-tidningarna och Direktpress som tillsammans 
har en majoritet av marknaden – därutöver finns 
många lokala gratistidningar som ges ut av tradi-
tionella lokaltidningsägare. Lokaltidningen, som 
ägs av danska Politiken, omsatte förra året 162 Mkr 
och gjorde med −6 Mkr sitt första förlustår på 10 
år. Metro har tappat mycket omsättning de senas-
te åren och förra året landade den på 179 Mkr – en 
minskning med 25 procent. Förlusten var −43 Mkr, 
vilket innebär att Metro inte varit lönsamma sedan 
2012 – de senaste tre åren uppgår den samlade förlus-
ten till 95 Mkr. Mitt i-tidningarna bytte ägare under 
2014 när Segulah förvärvade mediekoncernen från 
Stampen och 2015 var det första året i Segulahs ägo. 
Omsättningen sjönk med 19 procent till 254 Mkr 
och Mitt i gjorde sitt första förlustår någonsin. Om-
ställningen hos Mitt i utnyttjades av konkurrenten 
Direktpress som startade flera direktkonkurrenter 
på Mitt i:s marknader och ökade omsättning till 156 
Mkr med bibehållen lönsamhet. 

Gratistidningarna är på framväxt och många tradi-
tionella medieföretag sneglar på gratistidningen som 
en modell – Mittmedia har under året till och med räk-
nat på ett scenario där deras betaltidningar ska om-
vandlas till gratisvarianter. Utvecklingen under de se-
naste två åren visar dock snarare att gratistidningarna 
har det riktigt tufft.
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Sammanfattning

2015 var ett år där de traditionella annonsintäkterna 
backade kraftigt. Det slog hårt mot många medieslag, 
inte minst de aktörer som saknat stark digital tillväxt. 
Upplagorna sjunker samtidigt för dagspressen med 
 −4  procent och även om många dagstidningar höjt 
prenumerationspriserna som kompensation är många 
medier tyngda från två håll.

Den digitala annonseringen är den stora vinna-
ren men även om en del av dessa intäkter tillfaller 
nyhetsbevakning och samhällsjournalistik så är det 
framförallt Facebook och Google som tar de digi-
tala annonsintäkterna. I Medieutredningens delbe-
tänkande uppskattas Googles annonsförsäljning till 
4,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en tredjedel av 
den digitala annonsmarknaden och lika mycket som 
den totala dagspressens annonsintäkter från tryckta 
annonser. 

Facebook redovisar inte sin omsättning i Sverige, 
men om det ser ut på samma sätt som i Danmark9, 
så går 52 procent av de digitala annonsintäkterna till 
Google, Facebook eller Linkedin. Det skulle innebära 
att Facebook och Linkedin tillsammans omsätter 2,2 
miljarder kronor i Sverige, där Linkedin är betydligt 
mindre.

För många svenska medieföretag har 2016 blivit 
året då det blivit uppenbart att annonsintäkter inte 
kommer försörja nyhetsjournalistik och granskande 
samhällsinformation. Det är svårt att se någon effekt 

9  ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”
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av (eventuella) digitala upplageintäkter. Hur stora de 
är redovisar ännu inga medieföretag. För journalisti-
kens finansiering kommer de bli nödvändiga eftersom 
de kommersiella medieföretagen inte har någon bättre 
överlevnadsstrategi än dessa digitala prenumerations-
intäkter – och kostnadsbesparingar.

Tabell 2.2 Den svenska annonsmarknaden, omsättning och 
marknadsandelar, 2014 och 2015 (mkr, procent)

Omsättning, mkr Marknadsandel, %

 2015 % 15/14 2015

Internet 12 969 +20 % 39

TV (inkl. text-tv) 5 494 −5 % 17

Dagspress 4 731 −12 % 14

Direktreklam 3 466 −3 % 11

Gratistidningar 1 542 −10 % 5

Utomhusreklam 1 246 +8 % 4

Tidskrifter 1 231 −12 % 4

Radio 757 +7 % 2

Gratistidskrifter 437 +4 % 1

Bilagor 424 −2 % 1

Annonsblad 194 −7 % 1

Bio 142 +5 % <1

Kataloger 133 −30 % <1

Butiksmedia 132 +17 % <1

Totalt 32 900 +3 % 100

Källa: Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM), via Ohlsson, J, 2016, Medieekonomi. 
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Reklamintäkterna till 
journalistik fortsätter falla
En studie av reklamintäkter hos svenska medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2015

Tobias Egge, Camilla Minnhagen, Madeleine Thor*

Nyhetsjournalistiken har tappat tre av tio reklamkro-
nor sedan 2008. Det visar den unika studie som IRM 
gjort på uppdrag av Institutet för Mediestudier när den 
nu genomförs för andra gången. Minskningen fortsat-
te under 2015 trots att reklammarknaden i stort ökat. 
Det är framförallt under de sista åren som medier med 
nyhetsjournalistik halkat efter marknadens utveckling. 
En viktig förklaring är de strukturella drivkrafter som 
för medieinvesteringar från tryckta till digitala kanaler.

Reklammarknadens drivkrafter

Reklammarknadens utveckling påverkas av konjunk-
turella och strukturella drivkrafter.

Konjunkturella drivkrafter påverkar reklammark-
naden i ett kortare perspektiv. Allmänekonomisk ut-

* Tobias Egge är chefsanalytiker på Institutet för reklam- och mediestatis-
tik. Camilla Minnhagen är senioranalytiker på Institutet för reklam- och 
mediestatistik. Madeleine Thor är VD på Institutet för reklam- och medie-
statistik.
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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. Man kan se 
ett ökat gap mellan BNP och reklammarknadens ut-
veckling som ett resultat av strukturella förändringar. 
Annonsörer skiftar sina investeringar mot digitala ka-
naler som ofta är billigare än traditionella alternativ. 
Dessutom skiftar – och planerar att skifta – allt fl er 
annonsörer en större andel av sin kommunikations-
budget till egna kommunikationskanaler, exempelvis 
hemsidor eller profi ler på sociala medier.

Figur 1: Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme i 
media; Index 2000–2015
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Total reklaminvestering i media 

2015 når reklammarknaden ett nytt all-time-high med 
knappt 33 miljarder kronor i investeringar. Den främs-
ta förklaringen till den ökande tillväxten under 2015 är 
en accelererande digital tillväxt även om utvecklingen 
varit god för exempelvis bio, radio och utomhus. 

2008 utgjorde tidigare marknadens all-time-high för 
köp av reklamutrymme i medier (löpande priser). Efter 
fi nanskrisen 2009 återhämtade sig reklaminvesteringen 
i viss mån, dock nådde den aldrig upp till 2008 års nivå. 
2012–2013 innebar en negativ tillväxt kring 2 procent 
innan marknaden åter vände till positiv tillväxt i 2014. 
Det dröjer till 2015 innan medieinvesteringarna når ett 
nytt all-time-high och omsätter mer än rekordåret 2008.

Figur 2:  Total reklaminvestering i media 2008–2015
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Strukturellt skifte till digitalt

Under 2015 växer investeringen i digitala kanaler med 
drygt 20 procent och investeringarna uppgår under 
året till nära 13 miljarder kronor. De digitala medierna 
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dominerar och står nu för nära 40 procent av medie-
investeringarna.

Reklaminvestering i digitala kanaler har under den 
undersökta tidsperioden 2008–2015 genomgående haft 
positiv tillväxt. Frånsett 2009, då ökningen låg på 3 pro-
cent, så har den årliga tillväxten varit mellan 13 procent 
och 22 procent. Den tryckta dagspressen har – med un-
dantag för återhämtningen 2010–2011 – haft en tillbaka-
gång. Under de fyra senaste åren har reklam intäkterna 
minskat med mellan 10 procent och 13 procent årligen. 
Reklaminvestering skiftar således på lång sikt från tryck-
ta till digitala medier där priset ofta är lägre per kontakt 
vilket leder till en dämpande effekt på total marknads-
tillväxt. Dessutom har möjligheterna för annonsörer att 
kommunicera med konsumenter utan att köpa medie-
utrymme ökat; till exempel via egenkontrollerade digi-
tala alternativ såsom egna sajter eller plattformar som 
YouTube vilka inte innebär någon utrymmeskostnad.

Nytt för 2015 är att IRM omvärderat synen på print-
tappet. Baserat på internationell trend förväntar nu 
IRM att det dröjer längre innan en avmattning av den 
negativa tillväxten sker även i Sverige. 

Figur 3: Reklaminvestering i tryckta tidningar och tidskrifter 
samt digitala medier 2000–2017
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Medier med nyhetsjournalistik

Reklaminvestering 2008 v. 2015

Under 2015 uppgick omsättningen i reklamutrymme 
hos tidningar, TV, fackpress och sajter med samhälls-
journalistiskt nyhetsinnehåll till drygt 8 miljarder kr. 
Motsvarande siffra 2008 var 12 miljarder kronor. Sam-
lat har investeringen minskat med nästan 3,6 miljarder 
kr, dvs hela 30 procent, under perioden 2008–2015. I ge-
nomsnitt innebär detta en minskning på en halv miljard 
kronor, eller −5 procent, per år. Sedan 2012 har inves-
teringen noterat kraftigare årliga tapp, i genomsnitt −7 
procent. Den negativa tillväxttakten dämpades något 
under 2014, men sett över tid ser nu 2014 ut att bli ett av-
vikande år. Under 2015 tilltar nämligen tappen återigen.

En minskning av tappet är inte heller att vänta inom 
den närmaste framtiden. Jämfört med förra året så är 
IRM:s bedömning av dagspressen mer pessimistisk. In-
ternationell data indikerar att en minskning av tappet ver-
kar dröja. Därmed är sannolikheten hög för en fortsatt 
negativ utveckling för medier med s  amhällsjournalistik.

Figur 4: Reklamintäkter hos medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll
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Reklamutveckling 2008–2015

Investering i reklamutrymme hos tidningar, TV, fack-
press och sajter med nyhetsinnehåll minskade med 
knappt 2 miljarder kr under lågkonjunkturen för att 
under åren 2010–2011 återhämta knappt 1,5 miljarder 
kr. Sedan 2011 har investeringen minskat, även sedan 
2014 då total reklaminvestering i media upplevde en 
positiv tillväxt. Reklamutvecklingen för nyhetsjour-
nalistik är relativt nära förknippad med den tryckta 
dagspressens reklamutveckling vilken har varit mycket 
negativ under de senaste tre åren. Även andra mer tra-
ditionella medier påverkas av förfl yttningen av inves-
teringar till digitala kanaler. Digitala medier har haft 
mycket god tillväxt under perioden, särskilt katego-
rierna sök, webb-TV och mobil. I urvalet för medier 
med nyhetsjournalistik ingår både traditionella och 
digitala reklam investeringar. 

Figur 5: Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2015
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Marknadsandel 2008 v. 2015

Mellan åren 2008 och 2015 så har investering i reklam-
utrymme hos tidningar, TV, fackpress och sajter med 
nyhetsinnehåll minskat i andel av total reklaminveste-
ring, från 36 procent till 28 procent av annonsörernas 
medieköp. Mellan åren 2014 och 2015 så minskar an-
delen för medier med journalistiskt innehåll fortsatt, 
från 28 procent till 25 procent.

Figur 6: Andel av reklaminvestering som tillfaller medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008
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Figur 7: Andel av reklaminvestering som tillfaller medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2015
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Andelsutveckling 2008–2015

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

Figur 8: Andelsutveckling för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2015
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Index 2008–2015

Utvecklingen under 2008–2015, och särskilt under de 
fyra senaste åren innebär att reklaminvestering i me-
dier med nyhetsjournalistiskt innehåll alltmer halkar 
efter total reklaminvestering i media. Denna utveck-
ling illustreras i det indexerade linjediagrammet ned-
an där gapet till totala reklaminvesteringarna blir allt 
större: ett tydligt trendbrott för reklaminvesteringar i 
media med samhällsjournalistiskt innehåll efter 2011, 
då nedförsbacken blir markant. Det senast adderade 
året, 2015, indikerar inte någon avmattning av tappet.
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Figur 9: Index reklaminvestering 2008–2015
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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 andra gången tagit fram en bedömning 
kring reklamintäkter för medier med nyhetsjour-
nalistiskt innehåll under perioden 2008 till 2015. I 
enlighet med uppdragsgivarens önskemål defi nie-
ras journalistik här endast som allmän nyhets- och 
samhällsjournalistik (läs mer i bilagor).  Mediernas 
intäkter rapporteras till IRM per titel/sajt, IRM har 
gjort antaganden och avgjort vilka titlar/sajter som 
skall klassifi ceras som journalistik baserat på gällan-
de defi nition. Följande mediekategorier omfattas av 
undersökningen: 
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• Dagspress 
 o Tryckt utgåva
 o Digital Display inkl. mobil
 o Webb-Tv inkl. mobil
 o Digital Eftertextannonsering inkl. mobil

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

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

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

Resultaten av undersökningen redovisas som en total 
omsättning, inte nedbrutet på medieslag, med syftet 
att inte exponera enskilda aktörer. Alla uppgifter är 
i löpande priser. Under den undersökta perioden har 
inflationen varit tämligen låg – netto ca 4 procent to-
talt. 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 
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utgått från respektive aktör och inkluderat dess titel/
sajt såvida den i huvudsak innehåller nyhets- och sam-
hällsbevakning. Samma urval har använts för uppdate-
ringen t o m 2015 då IRM bedömt alla tidigare aktörer 
som relevanta. En komplett lista av aktörer som ingår 
finns på efterföljande sida. 

Institutet för Mediestudier har utgått från Presstöds-
nämndens riktlinjer i sin beskrivning av innehållet som 
aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk 
opinionsbildning. För att kunna ansöka om presstöd 
gäller att tidningen ska ha en utgivning på ett nr/vecka, 
vara skrivet på svenska och distribueras inom Sverige. 
IRM konstaterar alltså att det i den aktuella definitio-
nen 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.
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Lista över utvalda titlar/sajter

Adaktusson, Aftonbladet, Affärsvärlden, Akhbar Skå-
ne, Alekuriren, Alingsås Kuriren, Alingsås Tidning, 
Angeläget med Adaktusson, Annonsmarkna´n, Arbe-
tarbladet, Arvika Nyheter, Avesta Tidning, Barometern, 
Blekinge Läns Tidning, Bohusläningen, Bollnäs-Nytt, 
Borås Tidning, Bålsta Upplands Bro-bladet, Bärgslags-
bladet/Arboga Tidning, Bättre liv, City HD, City Kris-
tianstad, City Malmö/Lund, Commersen, Corren Bo-
stad, Dagbladet Nya Samhället, Dagen, Dagens ETC, 
Dagens Industri, Dagens Nyheter, Dala-Demokraten, 
Dalarnas Tidningar, Dalslänningen, Din Lokaltidning 
Gästrikland, Din veckotidning 3:an, Efterlyst, Ekono-
minyheterna, Emmaboda Tidning, Enköpings-Posten, 
Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Extra Östergötland, Fa-
gersta-Posten, FalkenbergsPosten, Falköpings Tidning, 
Filipstads Tidning, Folkbladet Östgöten, Fokus, Fryks-
dals-Bygden, Från Riksdag och departement, Gefle Dag-
blad, Gestrikemagasinet, Gotlands Allehanda, Gotlands 
Tidningar, Gratistidningen STT Svenljunga Tranemo 
Uliricehamn, GT, Göteborgs-Posten, Hallands Nyhe-
ter, Hallandsposten, Halmstad 7 dagar, Haparandabla-
det, Helsingborgs Dagblad, Hjo Tidning, Hudik-Nytt, 
Hudiksvalls Tidning, Hälsinge-Kuriren, Härjedalen, 
Tidningen, Härrydaposten, Informationspressen i Kro-
noberg, Insider, Just nu Linköping, Jönköpings-Posten, 
Kalla fakta, Kalmarposten, Karlskoga Tidning /Karl-
skoga-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Knallebladet, 
Kristianstadsbladet, Kvällsposten, Kävlinge nya Lo-
kaltidning, Lerums Tidning, Linköpingsposten/Stan 
vid Stångån, Ljusdals-Nytt, Ljusdals-Posten, Ljusnan, 
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Lokala nyheter i TV4, Lokaltidningen Västbo Andan, 
Lokaltidningen Avenyn, Lokaltidningen Bjuv/Åstorp/
Klippan/Perstorp/Örkelljunga, Lokaltidningen Båstad/
Laholm, Lokaltidningen Carlshamn, Lokaltidningen 
Centrum Malmö , Lokaltidningen Halmstad, Lokaltid-
ningen Helsingborg, Lokaltidningen Hässleholm, Lo-
kaltidningen Höganäs, Lokaltidningen i Alvesta, Lokal-
tidningen i Strömsund, Lokaltidningen i Västerbotten, 
Lokaltidningen i Älmhult, Lokaltidningen Karlskrona, 
Lokaltidningen Klippan/Örkelljunga, Lokaltidningen 
Kristianstad, Lokaltidningen Laholm, Lokaltidningen 
Landskrona, Lokaltidningen Limhamn Bunkeflo, Lokal-
tidningen Lomma/Kävlinge, Lokaltidningen Lund, Lo-
kaltidningen Mellanskåne, Lokaltidningen Mjölby, Lo-
kaltidningen Motala, Lokaltidningen Norra Uppland, 
Lokaltidningen Ronneby, Lokaltidningen Simrishamn/
Sjöbo/Tomelilla/Skurup/Ystad, Lokaltidningen Sjöbo, 
Lokaltidningen Staffanstorp, Lokaltidningen Storsjön, 
Lokaltidningen Svedala, Lokaltidningen Söderåsen, Lo-
kaltidningen Södra Malmö, Lokaltidningen Sölvesborg/
Olofström, Lokaltidningen Tomelilla, Lokaltidningen 
Västbo Andan, Lokaltidningen Västra Malmö, Lokal-
tidningen Växjö, Lokaltidningen Ystad, Lokaltidningen 
Ängelholm, Lokaltidningen Österlen, Lokaltidningen 
Östra Malmö, Lysekilsposten, Länstidningen Södertäl-
je, Länstidningen Östersund, Magazin 24, Malmöma-
gasinet, 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, Norra 
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Västerbotten, Norrbottens-Kuriren, Norrköpings Tid-
ningar, Norrländska Socialdemokraten, Norrtelje Tid-
ning, Nu Tidningar i Syd, Nya Kristinehamns-Posten, 
Nya Läns-Tidn-Nya Lidköp Tidn, Nya ST-tidningen, 
Nya Wermlands-Tidningen, Nyheterna, Nyheterna Ex-
tra, Nyheterna Special i TV4, Nyhetskanalen, Nyhets-
timmen, Nynäshamns-Posten, Näringsliv Lund, Orust 
Tjörn-tidningen, Partille Tidning, Piteå-Tidningen, 
Provinstidningen Dalsland, Punkt SE, Sala Allehanda, 
Sigtunabygden, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns 
Tidning, Skånska Dagbladet, Sméjournalen, Smålands-
posten, Smålands-Tidningen, Smålänningen, Ljung-
bytidn, Stockholm City , Strömstads Tidning, Sunds-
valls 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 Ångerman-
land, Tidningen Årsta/Enskede, Torslanda Tidningen, 
Trelleborgs Allehanda, Trollhättan 7 dagar, TTELA, 
Uddevalla 7 dagar, Ulricehamns Tidning, Uppsalatid-
ningen, Upsala Nya Tidning, Varbergs Posten, Vi i Va-
sastan, Vimmerby Tidning m Kinda-Posten, Veckans 
affärer, VLT, Vårt Kungsholmen, Vänersborg just NU, 
Vänersborgaren, Världen i Fokus Värmlands Folkblad, 
Värnamo Nyheter, Västerbottens Folkblad, Västerbot-
tens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, Västerås tidning, 
Västgöta-Bladet, Västkustkuriren, Ystads Allehanda, 
Ölandsbladet, Örebroarn, Örnsköldsviks Allehanda, 
Österlenmagasinet, Östermalmsnytt, Östersunds-Pos-
ten, Östgöta Correspondenten, Östra Småland/Nyhe-
terna
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Växande informationsgap  
i digitaliseringens spår
Ulrika Andersson*

Svenskarna är nyhetsintresserat folk. Nästan alla tar 
på ett eller annat sätt del av nyheter. Men valet av 
mediekanaler skiftar kraftigt mellan olika samhälls-
grupper. Nyheter på nätet är på stark frammarsch, inte 
minst bland unga mediekonsumenter. Men fortfaran-
de präglas tablålagda nyhetssändningar av stabilitet. 
Tablåtittandet är långt ifrån utdött, även om TV:s och 
radios nyhetssajter används alltmer. För papperstid-
ningen fortgår däremot nedgången i allt snabbare takt. 
Resultatet av den förändrade mediekonsumtionen har 
blivit större skillnader i vilken information olika grup-
per i samhället får – vad kan det få för konsekvenser?

Detta är några av huvudresultaten i det här kapit-
let om svenska folkets nyhetskonsumtion. I kapitlet 
analyseras också vilka faktorer som primärt förklarar 
människors val att ta del av nyheter eller inte. Särskild 
vikt läggs vid de grupper som karakteriseras av en re-
lativt stor andel människor som väljer bort nyheter i 

* Ulrika Andersson är docent och medieforskare vid SOM-institutet, Gö-
teborgs universitet.
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sin medieanvändning. I linje med tidigare forskning 
pekar resultaten i kapitlet mot att det finns ett väx-
ande informationsgap när det gäller människors ny-
hetskonsumtion. Det ökande gapet är framför allt 
knutet till faktorer som ålder, socioekonomisk status 
och samhällsengagemang. Empiriskt tar analysen sin 
utgångspunkt i de nationella SOM-undersökningarna 
som sedan mitten av 1980-talet har ställt frågor om all-
mänhetens användning av nyhetsmedier.1

Nyheter som plikt och nöje 

Forskning har visat att det finns en tydlig koppling 
mellan nyhetskonsumtion och samhällsengagemang.2 
Basen i människors nyhetskonsumtion var länge nyhe-
ter i radio, TV och lokala morgontidningar. Men i takt 
med att alltfler har intresserat sig för andra mediety-
per, alternativt för inga nyhetsmedier alls, har bilden 
av den svenska befolkningens mediekonsumtion fått 
revideras.

Trots att det bitvis har skett stora omdaningar i 
svenskarnas nyhetskonsumtion, finns det en allmän 
uppfattning om att det är viktigt att människor hål-
ler sig à jour med det som sker i samhället. Drygt åtta 
av tio svenskar instämmer i den uppfattningen (ta-

1 Undersökningarna baseras på ett slumpmässigt urval av individer 
i åldrarna 16–85 år. För en mer ingående beskrivning av de nationella 
SOM-undersökningarna, deras genomförande, urval och svarsfrekvens, 
se Vernersdotter (2016).

2 Ruggerio (2000); Lauf (2001); Strömbäck (2005).
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bell 1).3 Men nyheter är inte bara en plikt. En majo-
ritet av befolkningen, 90 procent, tycker också att det 
är roligt att hålla koll på vad som händer i omvärl-
den. Det finns vissa nivåskillnader i hur stark den-
na uppfattning är, där unga vuxna, människor med 
ett svagare samhällsengagemang och personer utan 
papperstidningsprenumeration instämmer i något 
lägre utsträckning än övriga befolkningen. Trots 
dessa skillnader präglas samtliga grupper överlag 
av ett starkt ideal ifråga om nyheter som plikt och 
nöje. Sett över tid har idealet om nyheter som plikt 
försvagats något, en förändring som gäller för alla 
grupper utom unga vuxna och prenumerationslösa 
(tabell 1). Intresset för att hålla sig informerad har 
däremot förblivit intakt, med undantag för lågut-
bildade, där nivån har sjunkit, samt gruppen utan 
morgontidningsprenumeration, där det har skett en 
kraftig nivåhöjning. Det senare resultatet förklaras 
i huvudsak av att gruppen icke-prenumeranter vid 
mitten av 1990-talet främst bestod av människor med 
ett begränsat nyhetsintresse, medan den idag inklu-
derar nyhetsintresserade människor som av ett eller 
annat skäl har valt bort den prenumererade morgon-
tidningen till förmån för andra nyhetsmedier. 

3 Samtliga jämförelser i det här kapitlet har signifikanstestats för att ute-
sluta att sambanden är slumpartade. De resultat som analyseras i texten 
är signifikanta på en nivå om minst 95 %. 
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Samtidigt som synen på nyheter som nytta och nöje 
dominerar bland svenskarna, finns det en liten andel 
som upplever att de själva inte aktivt behöver hänga 
med i vad som händer i samhälle eftersom alla andra 
ändå gör det (tabell 1). Andelen har sjunkit över tid, 
vilket kan tolkas som att fler människor idag anser sig 
ha ett personligt ansvar för att hålla sig uppdaterade. 
Förändringen syns framför allt bland unga vuxna och 
låginkomsttagare, men också bland pensionärer. För 
den äldsta åldersgruppen är förändringen möjligen en 
generationseffekt.4 De som vid det första mättillfället 
var i 50–64 årsåldern, tillhör idag den äldsta ålders-
gruppen. Om en stor andel av dessa har bibehållit 
synen på det personliga ansvaret, återspeglas det följ-
aktligen också i opinionen 2015. 

Samtidigt upplever närmare hälften av svenskarna att 
nyheterna oftast inte är tillräckligt relevanta för att man 
ska orka ta del av dem. Bedömningen ser likartad ut i de 
flesta grupper, med undantag för män, som är betydligt 
mer kritiska till nyhetsinnehållet än kvinnor (tabell 1). I 
de flesta grupper har det sedan mitten av 1990-talet skett 
en minskning av andelen som upplever att en stor del av 
nyheterna är oviktiga. Nedgången skulle kunna bero på 
att nyhetsjournalistiken har förändrats i en riktning som 
upplevs som mer relevant av publiken. Den är förmodli-
gen också kopplad till de senaste årens explosionsartade 
ökning av olika nyhetstjänster. Givet det stora utbudet 
och de förändringar som har kunnat ses i människors 

4 För vidare läsning om generationsperspektivet, se Aroldi & Colombo 
(2006); Corsten (2011); Kortii (2011); Vittadini, Siibak, Carpentier Rei-
fova & Bilandizic (2013).
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medievanor, är det rimligt att tänka sig att fler människor 
har något lättare för att hitta nyhetskanaler som ligger 
nära personliga intressen och referensramar – ett förhål-
lande som i sig bidrar till nyheternas relevans. 

Trots den stora enigheten om nyheters nytta och 
nöje i befolkningen, finns det tydliga skillnader i hur 
omfattande människors konsumtion av nyheter är. 
Dessa skillnader kommer att belysas längre fram i ka-
pitlet. Först följer en redogörelse för den samlade ny-
hetskonsumtionen i Sverige. 

Från papper och tablå till digitala plattformar

Stabilitet var länge ett signum för svenska folkets ny-
hetsanvändning. Idag är kanske bergochdalbana en 
mer passande term då vissa medieformer är på starkt 
uppåtgående, medan andra befinner sig i brant ned-
försbacke. Men det finns fortfarande en viss stabili-
tet kvar i medievanorna, en stabilitet som är knuten 
till svensk radio och TV på nationell nivå. Visserligen 
skedde det en nedgång i konsumtionen av nationella 
nyhetssändningar i radio och TV mellan åren 2007–
2013, men sedan 2014 och framåt har andelen tittare 
och lyssnare ökat något igen (figur 1). 

För de lokala och regionala nyhetskanalerna i ra-
dio och TV skedde en relativt stor nedgång i den re-
gelbundna användningen mellan åren 2013 och 2014. 
Nedgången berodde främst på att TV4 slutade med 
sina tablålagda lokala nyhetssändningar under våren 
2014.5 Kanalens nyhetssändningar har i tidigare stu-

5 Medievärlden (2014-04-19).
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dier visat sig vara en hörnsten i unga vuxnas konsum-
tion av lokala radio- och TV-nyheter6 och nedgången 
i unga vuxna och yngre medelålders lokaltv-tittande 
blev så stor 2014 att den även påverkade nivån för den 
sammantagna konsumtionen av lokala radio- och 
TV-nyheter. 

De största upp- och nedgångarna står dock dags-
pressen för. Medan den regelbundna användningen av 
tidningarnas nyhetssajter präglas av en stadigt uppåt-
gående kurva, befinner sig papperstidningarna i en allt 
brantare nedförsbacke (figur 1). Den mest hisnande 
färden står just nu morgontidningarna för. Under de 
senaste tio åren har drygt en tredjedel av de regelbund-
na papperstidningsläsarna försvunnit. Den riktigt 
stora nedgången inleddes runt 2011, en nedgång som 
under de sista två åren i det närmaste kan beskrivas 
som fritt fall. Mellan 2014 och 2015 minskade ande-
len regelbundna läsare med 6 procentenheter – från 
58 till 52 procent. Det innebär att knappt hälften av 
alla svenskar mellan 16–85 år regelbundet läser någon 
morgontidning på papper. I slutet av 1980-talet var 
motsvarande andel nästan 90 procent. 

För morgonpressen dominerar fortfarande pappers-
tidningen den regelbundna läsningen, medan situa-
tionen är den motsatta för kvällspressen. Tidpunkten 
för när den regelbundna nättidningsläsningen tar över 
också inom morgonpressen tycks dock rycka allt när-
mare i tid, inte minst givet den snabba nedgången av 
andelen regelbundna papperstidningsläsare. 

6 Andersson, Dimberg & Ingemarsson (2014); Ohlsson (2014); Sternvik & 
Wadbring (2010).
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Figur 1. Regelbunden nyhetskonsumtion i Sverige  
1986–2015 (procent) 

Kommentar: Med regelbunden användning avses minst 3 dagar/vecka. Lokala/regio-
nala nyheter avser lokala nyheter i Sveriges Radio P4, SVT:s regionala nyhetssändningar 
samt TV4:s lokala nyhetssändningar. För TV4:s lokala sändningar avser mätningen åren 
1992–2013. Riksnyheter avser Ekonyheterna, nyhetssändningar i Sverige Radio P3, Ak-
tuellt, Rapport samt TV4-Nyheterna. Mätningarna av nyheter i Sveriges Radio P3 inklu-
derades först i 2015 års undersökning. I morgonpress är även dagliga gratistidningar 
inkluderade. Antalet svarspersoner var 1624 år 1986 samt 8259 år 2015. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1986–2015.

Men det är inte bara användningen av olika nyhetsme-
dier som skiftar – den regelbundna nyhetskonsumtio-
nen varierar också stort mellan olika samhällsgrupper. 
Det gäller inte enbart pappers- och nättidningarna 
utan också lokala och nationella nyhetssändningar 
i svensk radio och TV. Dessa skillnader kommer att 
granskas mer nedan. 

Nyhetskonsumtion i olika samhällsgrupper

Det råder ingen tvekan om att människors nyhetsva-
nor har förändrats genom ny teknik och etablering av 
nätbaserade nyhetstjänster. Förändringen följer ett 
visst mönster, där intresset i olika hög utsträckning 
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riktas från den traditionella plattformen (radion, TV, 
papper) till nyhetssajten. Det sker i första hand i form 
av användning via dator, men under de senaste åren 
har det i allt större utsträckning handlat om nyhets-
konsumtion via mobil och surfplatta.7 Mönstret är 
inte unikt för svenska förhållanden – det har varit syn-
ligt i såväl europeiska som amerikanska studier.8 Om-
vandlingen beror dels på mer generella förändringar 
när det gäller teknik och mediemarknad, dels på att 
nyhetsmedier har valt att fokusera mer på att produce-
ra nyheter för olika digitala plattformar.9 

Men varför väljer människor att ta del av nyheter 
i olika utsträckning och i olika medieformer? Forsk-
ningen har sedan länge studerat vilka egenskaper och 
förutsättningar som framförallt förklarar människors 
nyhetsanvändning.10 Några av de viktigaste förkla-
ringsfaktorerna har visat sig vara kopplade till indivi-
dens ålder, utbildningsnivå och sysselsättning11, medan 
andra knyter an till individens intresse och intentioner. 
I det senare fallet är det särskilt graden av samhälls-
engagemang som har betydelse för hur motiverad en 
människa är att ta del av nyheter. Ett stort intresse för 
politik och samhällsfrågor leder ofta till en mer aktiv 
nyhetsanvändning, både när det gäller användningens 
frekvens och antalet nyhetsmedier som individen väl-

7 Westlund (2011, 2013). 
8 Mitchell & Rosenstiel (2012; Newman & Levy (2013); Pew Research 

Centre (2015); Schrøder (2014).
9 Nygren & Zuiderveld (2011); Westlund (2011). 
10 Se Andersson (2014); McQuail (2010); Sullivan (2013); Wadbring (2015). 
11 Webster, Phalen & Lichty (2006). 
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jer att ta del av.12 Även kulturell bakgrund spelar roll, 
då normer och traditioner från hemlandet exempelvis 
påverkar synen på medier och nyhetskonsumtion sam-
tidigt som språkliga barriärer kan begränsa möjlighe-
ten och intresset för att ta del av nyheter.13 

I tabellen nedan jämförs hur användningen av nyhe-
ter via radio, TV, tryckt dagspress och nättidningar såg 
ut i olika samhällsgrupper 2014 och 2015 (tabell 2). I 
de flesta fall har det skett små eller inga förändringar i 
den regelbundna nyhetsanvändningen. Men för några 
nyhetsmedier och i vissa grupper har det, trots det kor-
ta tidsspannet, hunnit ske relativt stora förändringar. 

För att börja i skillnaderna mellan olika gruppers 
nyhetskonsumtion: De regelbundna nyhetsvanorna 
skiljer sig beroende på ålder och då inte bara i omfatt-
ning utan också i val av nyhetskanaler – ett mönster 
som har varit tydligt sedan länge. Unga konsumerar 
nyheter i betydligt lägre utsträckning än äldre och de 
föredrar digitala plattformar framför papper och ta-
blå. Äldre väljer i sin tur morgontidning på papper och 
nyheter i radio och TV (tabell 1). 

Utbildning spelar också en viss roll för den regel-
bundna nyhetsanvändningen. Lågutbildade, som till 
relativt stor del utgörs av äldre individer, tar i högre 
utsträckning del av nyheter via radio, TV och tryckt 
dagspress, medan högutbildade riktar blicken mot 
nyhetssajterna (tabell 1). Även samhällsengagemang, 
kulturell bakgrund och anknytning till arbetsmarkna-

12 Ruggerio (2000); Lauf (2001); Strömbäck (2005); Strömbäck, Djerf- 
Pierre & Shehata (2012).

13 Se exempelvis Andersson (2005); Wadbring (2003), (2007).
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den är betydelsefullt i sammanhanget, då yrkesverk-
samma, svenskfödda respektive människor med ett 
större samhällsengagemang är mer frekventa nyhets-
konsumenter jämfört med studerande, utlandsfödda 
och individer med ett lägre samhällsengagemang.

Nyhetskonsumtionen på landsbygden följer fortfa-
rande traditionella mönster. Intresset för lokala och 
nationella nyhetssändningar i radio och TV respek-
tive prenumererad morgonpress är något större bland 
boende på mindre orter och i ren landsbygd jämfört 
med bland storstadsbor (tabell 1), ett resultat som har 
framkommit även i tidigare studier.14 Det motsatta för-
hållandet gäller för den regelbundna användningen 
av morgontidningars nätupplagor, där storstadsbor 
står för en högre nyttjandegrad relativt landsortsbor. 
Till viss del förklaras dessa skillnader av faktorer som 
ålder och utbildningsnivå, då storstäderna präglas av 
en högre andel unga vuxna och högutbildade jämfört 
med mindre orter och landsbygd. Men det handlar 
också om skillnader i tillgång till bredbandsuppkopp-
ling, vilket är en viktig förutsättning för att kunna ta 
del av nätbaserade nyhetsmedier. 

14  Se exempelvis Weibull (1983). 
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Tabell 2. Regelbunden nyhetsanvändning via tablå, papper och 
nät i olika grupper 2014 och 2015 (procent)

Riksnyheter radio/TV Lokala nyheter radio/TV

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

Samtliga 78 80 +2 66 68 +2

Kvinnor 77 80 +3 65 67 +2

Män 79 80 +1 68 70 +2

16–29 år 45 50 +5 26 31 +5

30–49 år 68 72 +4 49 53 +4

50–64 år 87 88 +1 80 80 +0

65–85 år 94 93 −1 89 91 +2

Låg utbildning 86 86 +0 81 83 +2

Medel utbildning 76 79 +3 64 66 +2

Hög utbildning 79 80 +1 62 65 +3

Studerande 45 49 +4 27 29 +2

Arbetslös 68 69 +1 55 60 +5

Förvärvsarbetande 76 80 +4 61 63 +2

Pensionär 93 93 +0 89 90 −1

<300 tkr/år 77 78 +1 70 71 +1

301–700 tkr/år 80 82 +2 69 71 +2

>700 tkr/år 78 81 +3 60 64 +4

Storstad 75 74 −1 60 63 +3

Stad/större tätort 78 80 +2 65 68 +3

Landsbygd/mindre tätort 81 82 +1 72 72 +0

Uppvuxen i Sverige 79 81 +2 67 70 +3

Uppvuxen utanför Sverige 70 72 +2 60 58 −2

Litet politiskt intresse 68 71 +3 58 60 +2

Stort politiskt intresse 84 85 +1 71 73 +2

Ingen morgontidning 68 71 +3 53 56 +3

Har morgontidning 86 88 +2 77 79 +2
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Tabell 2. Forts.

Morgonpress papper Kvällspress papper Morgonpress nät Kvällspress nät

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

58 52 −6 10 8 −2 27 29 +2 38 41 +3

59 52 −7 9 8 −1 24 27 +3 35 39 +4

57 51 −6 10 9 −1 30 32 +2 41 42 +1

24 18 −6 4 4 +0 30 31 +1 48 47 −1

44 37 −7 5 4 −1 36 37 +1 51 55 +4

66 60 −6 11 9 −2 26 31 +5 38 42 +4

78 74 −4 15 14 −1 18 21 +3 21 24 +3

67 63 −4 17 15 −2 13 16 +3 28 25 −3

53 47 −6 10 8 −2 26 28 +2 43 45 +2

61 55 −6 5 5 +0 37 38 +1 41 42 +1

27 17 −10 3 2 −1 30 29 −1 41 44 +3

33 34 +1 9 8 −1 23 23 +0 39 38 −1

55 47 −8 7 6 −1 32 35 +3 48 50 +2

77 74 −3 15 14 −1 17 21 +4 21 25 +4

54 49 −5 12 11 −1 21 21 +0 27 29 +2

58 53 −5 10 8 −2 27 30 +3 40 43 +3

62 54 −8 5 5 +0 36 38 +2 50 52 +2

54 46 −8 8 6 −2 34 34 +0 37 40 +3

59 52 −7 10 8 −2 28 32 +4 41 43 +2

59 54 −5 9 9 +0 22 24 +2 36 39 +3

60 54 −6 9 8 −1 27 30 +3 39 42 +3

36 38 +2 9 10 +1 27 27 +0 32 34 +2

51 44 −7 8 8 +0 20 21 +1 38 39 +1

62 56 −6 10 8 −2 31 34 +3 39 41 +2

19 17 −2 8 7 −1 31 31 +0 47 47 +0

87 83 −4 11 9 −2 24 28 +4 32 35 +3

Kommentar: Med regelbunden användning avses minst 3 dagar/vecka. Minsta antal 
svarspersoner per grupp var 478 år 2014 samt 548 år 2015. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014 och 2015. 
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För en medieform är de traditionella förklarings-
faktorerna numera dock satta ur spel. Det gäller 
kvällspressens nättidningar, där den regelbundna 
användningen ligger på ungefär samma nivå i de fles-
ta samhällsgrupper (tabell 2). Undantag finns bland 
lågutbildade, låginkomsttagare och pensionärer – 
tre grupper som i relativt stor utsträckning samman-
faller med varandra. Här är andelen regelbundna 
nättidningsanvändare betydligt lägre jämfört med 
övriga samhällsgrupper. Samtidigt är det i dessa tre 
grupper som kvällspressen på papper har sin star-
kaste förankring. 

Medan den regelbundna användningen av dags-
pressens nättidningar och kvällspressen på papper 
i stort har förblivit oförändrad mellan 2014–2015, 
går det att skönja en viss uppgång i den regelbundna 
konsumtionen av nyheter via lokala och nationella 
nyhetssändningar i radio och TV. Det gäller framför 
allt bland individer som befinner sig i åldersspannet 
16–49 år (tabell 2). För gruppen 16–29-åringar har 
den ökade konsumtionen av lokala nyhetssändningar 
främst bestått i en ökning av det regelbundna lyss-
nandet på Sveriges Radios lokalnyheter. Ungefär 10 
procent av de unga uppgav 2014 att de regelbundet 
lyssnade på de lokala nyhetssändningarna i Sveriges 
Radio. För 2015 var motsvarande andel 15 procent. 
Exakt vad uppgången kan tänkas bero på och huru-
vida den är tillfällig eller mer permanent är inte helt 
givet. För att dra några säkra slutsatser behövs det yt-
terligare mättillfällen. 

När 30–49-åringars konsumtion av lokalnyheter i 
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radio och TV bryts ner på enskilda medier syns en 
tydlig ökning för Sveriges Radios lokalnyheter och 
Sveriges Televisions regionala nyhetssändningar. En 
viss del av uppgången består i en ökad dubbelexpone-
ring, där de som redan tidigare har tagit del av båda 
kanalerna men bara lyssnat eller tittat regelbundet 
på den ena, nu har ökat sin konsumtion av den and-
ra kanalen. Möjligen beror uppgången på att en del 
av dem som tidigare tittade på TV4:s lokalnyheter, 
har hittat till det lokala nyhetsutbudet i public servi-
ce. Samtidigt har det också skett en kraftig uppgång 
i andelen 30–49-åringar som regelbundet tittar på 
Rapport respektive Aktuellt, det vill säga nationel-
la nyhetssändningar. Möjligen handlar den ökade 
 konsumtionen av lokala och nationella nyhetssänd-
ningar om en generell förstärkning av 30–49-åring-
ars nyhetsintresse. Det som måhända talar emot en 
sådan slutsats är att uppgången endast rör Sveriges 
 Television, medan Sveriges Radio och TV4 ligger 
kvar på samma nivå som föregående år. 

Som nämnts redan tidigare är det den regelbund-
na läsningen av morgontidningar på papper som har 
förändrats allra mest mellan 2014 och 2015. Tidigare 
har läsningen av pappersmorgontidningar varit starkt 
åldersrelaterad, då särskilt unga vuxna har lämnat 
den prenumererade morgontidningen till förmån för 
andra nyhetsmedier.15 Det som särskilt utmärker för-
ändringen mellan 2014-2015, är att den regelbundna 
läsningen har minskat markant i nästan alla samhälls-

15  Se exempelvis Andersson (2015).
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grupper. Störst har nedgången varit bland studenter, 
yrkesarbetande, höginkomsttagare och stadsbor, där 
det handlar om en minskning på närmare 10 procent-
enheter. Två av dessa grupper – yrkesarbetande och 
höginkomsttagare – har tidigare tillhört den prenume-
rerade morgonpressens trogna läsekrets.16 

De nätbaserade nyhetsformer som hittills har ta-
gits upp i kapitlet är kvälls- och morgonpressens ny-
hetssajter. För dessa finns en relativt lång mätserie 
som gör det möjligt att följa hur nyhetsanvändningen 
förändras på både på befolkningsnivå och i specifi-
ka grupper. Men människors intresse för att ta del av 
nyheter på nätet kretsar förstås inte bara kring dags-
pressens nättidningar. Även radio och TV bjuder på 
olika digitala nyhetsplattformar.17 Till dessa kommer 
också utbudet av andra lokala eller nationella nyhets-
sajter utöver den traditionella dagspressens, utländ-
ska nyhetssajter och nyheter som sprids via sociala 
medier, för att nämna några exempel. Dessa plattfor-
mar har sedan 2014 ingått i SOM-institutets natio-
nella undersökningar, vilket gör det möjligt att få en 
bredare bild av den nätbaserade nyhetsanvändningen 
i Sverige. 

Ungefär var tionde svensk uppger sig ta del av Sve-
riges Televisions nyhetssajt svt.se minst tre dagar 
per vecka och var tionde person konsumerar likaså 
regelbundet nyheter på Sveriges Radios nyhetssida 
sr.se (tabell 3). En av tio besöker regelbundet utländ-

16 Se exempelvis Weibull (1983); Sternvik & Wadbring (2010). 
17 Nygren & Zuiderveld (2011); Westlund (2013).
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ska nyhetssajter och närmare var tredje person tar del 
av nyheter via sociala medier. Skillnaderna mellan 
olika grupper är inte särskilt stora när det gäller ny-
hetsanvändning på public services nyhetssajter. Det 
är främst högutbildade och individer med ett större 
samhällsengagemang som har en något högre kon-
sumtionsgrad jämfört med övriga grupper. Och för 
utländska nyhetssajter är det framför allt utlands-
födda, men i viss mån också storstadsbor, studeran-
de och unga vuxna, som står för den regelbundna 
användningen. Att unga vuxna i högre utsträckning 
än medelålders och äldre intresserar sig för andra ny-
hetsmedier än de svenska, ligger i linje med tidiga-
re forskning som har visat att unga har ett betydligt 
större intresse för att ta del av internationella nyheter 
än av lokala.18 

18 Andersson, Dimberg & Ingemarsson (2014); Engan (2014); Vaage (2015).
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Tabell 3. Regelbunden nyhetsanvändning på nätet i olika  
grupper 2014 och 2015 (procent)

svt.se sr.se

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

Samtliga 13 16 +3 9 10 +1

Kvinnor 11 14 +3 8 10 +2

Män 15 17 +2 11 11 +0

16–29 år 10 14 +4 9 8 −1

30–49 år 15 17 +2 11 12 +1

50–64 år 13 16 +3 10 11 +1

65–85 år 12 16 +4 8 10 +2

Låg utbildning 10 14 +4 7 9 +2

Medel utbildning 12 14 +2 9 10 +1

Hög utbildning 17 19 +2 12 13 +1

Arbetslös 13 15 +2 8 6 −2

Studerande 11 14 +3 10 8 −2

Förvärvsarbetande 14 16 +2 10 12 +2

Pensionär 12 15 +3 7 9 +2

<300 tkr/år 12 15 +3 8 10 +2

301–700 tkr/år 12 16 +4 9 10 +1

>700 tkr/år 15 16 +1 12 12 +0

Storstad 16 18 +2 14 12 −2

Stad/större tätort 13 17 +4 9 11 +2

Landsbygd/minder tätort 11 13 +2 9 9 +0

Uppvuxen i Sverige 12 15 +3 9 10 +1

Uppvuxen utanför Sverige 18 20 +2 12 13 +1

Litet politiskt intresse 8 11 +2 6 6 +0

Stort politiskt intresse 15 19 +4 11 13 +2

Ingen morgontidning 14 17 +3 10 11 +1

Har morgontidning 12 15 +3 9 10 +1
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Tabell 3. Forts.

Annan lokal
nyhetssajt

Utländsk 
nyhetssajt

Annan nyhetstjänst 
online

Nyheter via 
sociala medier

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

20
14

20
15

D
iff

.

– 6 – 9 10 +1 – 11 – 28 31 +3

– 5 – 7 6 −1 – 8 – 31 34 +3

– 7 – 11 13 +2 – 15 – 26 28 +2

– 9 – 15 16 +1 – 21 – 64 65 +1

– 8 – 12 13 +1 – 16 – 43 47 +4

– 7 – 7 9 +2 – 10 – 20 25 +5

– 3 – 4 4 +0 – 5 – 6 8 +2

– 4 – 4 4 +0 – 5 – 7 10 +3

– 7 – 8 9 +1 – 12 – 32 35 +3

– 7 – 12 13 +1 – 14 – 36 37 +1

– 7 – 16 15 −1 – 12 – 32 30 −2

– 7 – 17 20 +3 – 20 – 66 70 +4

– 7 – 8 10 +2 – 14 – 35 40 +5

– 3 – 4 4 +0 – 4 – 6 8 +2

– 6 – 9 10 +1 – 9 – 22 23 +1

– 6 – 7 9 +2 – 11 – 28 33 +5

– 7 – 10 11 +1 – 15 – 37 40 +3

– 6 – 15 15 +0 – 16 – 40 38 −2

– 6 – 9 11 +2 – 12 – 29 33 +4

– 6 – 4 6 +2 – 8 – 22 26 +4

– 6 – 6 7 +1 – 11 – 29 32 +3

– 7 – 38 37 −1 – 15 – 28 30 +2

– 5 – 5 5 +0 – 8 – 25 29 +4

– 6 – 10 12 +2 – 14 – 30 33 +3

– 7 – 13 14 +1 – 8 – 38 40 +2

– 5 – 5 6 +1 – 15 – 21 24 +3

Kommentar: Med regelbunden användning avses minst 3 dagar/vecka. Minsta antal 
svarspersoner per grupp var 478 år 2014 samt 548 år 2015. Med annan lokal nyhets-
sajt avses nyhetssajter utöver de som drivs av svenska dagstidningar.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014 och 2015. 
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Men det är nyheter i sociala medier som genererar de 
största nivåskillnaderna. Unga vuxna och studeran-
de utmärker sig genom en betydlig mer regelbunden 
nyhetskonsumtion i sociala medier jämfört med övri-
ga befolkningen (tabell 3).19 Även yngre medelålders, 
högutbildade, yrkesverksamma och individer utan 
morgontidningsprenumeration tar i relativt stor ut-
sträckning del av nyheter i sociala medier. Den grupp 
som i lägst utsträckning konsumerar nyheter i soci-
ala medier är, kanske inte så förvånande, den grupp 
som har lämnat arbetslivet bakom sig, det vill säga 
65–85-åringar.

Det bör i sammanhanget nämnas att det inte är helt 
enkelt att bedöma hur omfattande människors nyhets-
användning via dator, mobil eller surfplatta är. Studier 
har visat att många människor tycker att det är svårt 
att göra en korrekt uppskattning av hur mycket tid de 
egentligen spenderar på nyheter och olika nyhetsme-
dier en genomsnittlig dag.20 Ny teknik och ett enormt 
utbud har tillsammans med medievanor i omstöpning 
bidragit till att gränserna har suddats ut för när an-
vändningen av ett visst medium eller innehåll börjar 
respektive slutar och när användningen av ett annat tar 
vid.21

Det finns förstås digitala verktyg som kan mäta 
trafik på webb och appar, men det är fortfarande ett 
trubbigt mätredskap. Det går exempelvis oftast inte 
att säga exakt vem besökaren: en enda dator kan de-

19 Se Bergström (2016) för en utförlig analys av frågan.
20 Deuze (2005). 
21 Se Rozukalne (2012).
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las av en hel familj, likaväl som en enda människa kan 
använda såväl dator, mobil som surfplatta för att be-
söka en nyhetssajt och på så sätt registreras som tre 
unika besökare.22 Det går heller inte att utesluta att 
besökaren gör något annat samtidigt som hen är inne 
på nyhetssajten, och kanske därför faktiskt inte ägnar 
innehållet någon uppmärksamhet. Människors själv-
skattade användningsgrad får i det här fallet, trots viss 
problematik, därför ses som ett tillräckligt gott alter-
nativ för att kunna uttala sig om den webbaserade ny-
hetsanvändningen.

En jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att an-
vändningens omfattning är relativt stabil i de oli-
ka grupperna. Det kan vara glädjande att se att så 
många unga tar del av nyheter i sociala medier, men 
samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte är 
helt självklart vad människor avser med ”nyheter” i 
dessa sammanhang. Det kan mycket väl handla om 
traditionella nyheter som dyker upp i det dagliga 
flödet, men det kan också röra sig om nyheter, eller 
uppdateringar, om vad vänner gör. Dessutom går det 
inte att avgöra om den angivna nyhetsanvändning-
en handlar om att läsa enstaka artiklar som delats 
av vänner eller vänners vänner eller om det rör sig 
om besök på eller prenumeration på nyheter från ny-
hetstjänsters sidor. 

Det finns visserligen enstaka studier som pekar 
mot att det är just traditionella nyheter som avses, 
åtminstone för ungdomar och unga vuxna.23 Men 

22 Se von Krogh (2014).
23 Bergström (2016); Jervelycke Belfrage (2016); Statens medieråd (2016); 

Young (2015). 
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det är fortfarande oklart i vilken utsträckning de-
lade nyheter används respektive vilka faktorer som 
gör att individen uppmärksammar och eventuellt 
går vidare och läser nyheten. Till skillnad från ny-
hetssändningar i TV och radio och nyheter i tryckt 
dagspress, där publiken ges möjlighet att ta del av 
samma innehåll, beror nyheter i människors sociala 
medieflöden bland annat av vilka sidor som indivi-
derna har besökt eller gillat och – inte minst – vilka 
vännerna eller följarna är. Flödet skiljer sig också 
beroende på vilken plattform som används eftersom 
visningen styrs av de algoritmer som finns på de oli-
ka nätverksplatserna. Medan innehållet i den tryck-
ta morgontidningen på en viss ort är densamma för 
alla som läser tidningen en given dag, finns det inte 
två människor vars nyhetsflöden i sociala medier är 
identiska. Frågan om vad nyhetsanvändning i sociala 
medier egentligen innebär är onekligen komplex och 
det är uppenbart att det behövs betydligt mer forsk-
ning på det här området. 

Nyhetskonsumtion – en fråga om ålder och  
samhällsengagemang 

Den ökade digitaliseringen och fragmenteringen av 
medielandskapet har lett till en omstöpning av män-
niskors nyhetsvanor, inte minst när det gäller valet av 
medieform. Men har den successiva övergången från 
en medieform till en annan inneburit en faktisk minsk-
ning av den totala nyhetskonsumtionen? Den frågan 
kommer att belysas närmare här. 

Runt mitten av 1980-talet tog en mycket stor andel 
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– 99 procent – av den svenska befolkningen regelbun-
det del av minst någon dagstidning eller någon av radio 
och TV:s nyhetssändningar. Även om det har tillkom-
mit en uppsjö nya medieformer sedan dess, är det fort-
farande en betydande andel av svenskarna – 87 procent 
– som regelbundet konsumerar nyheter på papper eller 
via tablåtittande/-lyssnande år 2015, det vill säga via 
de medietyper som stod tillbuds även för trettio år se-
dan (figur 2). 

Om användningen av de traditionella mediernas 
nyhetssajter inkluderas i beräkningen, ökar andelen 
regelbundna nyhetskonsumenter till 94 procent. Det 
innebär att nyhetssajterna bidrar med ett tillskott av 
nyhetsanvändare som sällan eller aldrig tar del av ny-
heter på radio, TV eller papper, utan istället har en 
nätbaserad konsumtion av de traditionella mediernas 
nyhetsutbud. Andelen nyhetsanvändare ökar ytter-
ligare något, om än marginellt, när nyheter i sociala 
medier räknas in i den totala konsumtionen. Då tar 96 
procent av alla människor i 16–85-årsåldern regelbun-
det del av minst ett av de nyhetsmedium som har mätts 
inom ramen för den nationella SOM-undersökningen 
2015. Den svenska befolkningen är således fortfarande 
ett nyhetsintresserat folk. 
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Figur 2. Total regelbunden nyhetsanvändning i befolkningen 
2015 (procent)
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Kommentar: Med regelbunden användning avses 3 dagar/vecka eller mer för minst 
någon av följande nyhetskanaler: nyhetssändningar på lokal, regional och nationell nivå 
i svensk radio och TV, läsning av dagspress på papper och nät samt nyhetskonsumtion 
via public services nyhetssajter, annan lokal nyhetssajt, utländsk nyhetssajt samt i sociala 
medier. Totalt antal svarspersoner var 8259.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

Även om den totala andelen regelbundna nyhetskon-
sumenter ligger högt i befolkningen som helhet, fi nns 
det en del skillnader mellan olika grupper. För trots 
att den regelbundna konsumtionen av de mer tradi-
tionella nyhetsplattformarna har kompletterats med 
användningen av nätbaserade nyhetsmedier, är det 
till exempel fortfarande så att unga vuxna ligger på 
en lägre nivå i sin sammantagna nyhetskonsumtion 
jämfört pensionärer och gruppen av äldre medelålders 
(fi gur 3). Skillnader kvarstår också för förklaringsfak-
torer såsom hushållsinkomst, sysselsättning och sam-
hällsengagemang, medan de skillnader som tidigare 
i kapitlet har varit kopplade till kön, utbildningsnivå 
och boendeort däremot försvinner. 
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Figur 3. Total regelbunden nyhetsanvändning i olika samhälls-
grupper 2015 (procent)
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Kommentar: Med regelbunden användning avses 3 dagar/vecka eller mer för minst 
någon av följande nyhetskanaler: nyhetssändningar på lokal, regional och nationell nivå 
i svensk radio och TV, läsning av dagspress på papper och nät samt nyhetskonsumtion 
via public services nyhetssajter, annan lokal nyhetssajt, utländsk nyhetssajt samt i sociala 
medier. Minsta antal svarspersoner per grupp var 548. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

Den faktor som är mest avgörande för människors 
medieanvändning är ålder. Därefter följer inkomst 
och samhällsengagemang.24 För sysselsättning fi nns 
en mycket stark koppling till åldersfaktorn25, vilket 

24 En linjär regressionsanalys ger beta-värdet .12 för ålder, .10 för årsin-
komst samt .09 för politiskt intresse. Samtliga värden är signifi kanta. 

25  Korrelationsvärdet blir .6 när sambandet kontrolleras med hjälp av det 
statistiska måttet Pearson’s R. Måttet går från 0 till 1, där 0 innebär att 
samband saknas medan 1 motsvarar ett perfekt linjärt samband. Värdet 
ovan, som dessutom är helt signifi kant, innebär därmed en hög korrela-
tion mellan ålder och sysselsättning. 
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beror på att studentgruppen huvudsakligen består av 
unga individer medan pensionärsgruppen består av 
äldre individer. När de båda faktorerna kontrolleras 
tillsammans mot nyhetskonsumtion är det ålder som 
är av störst betydelse. Den förklaringsfaktor som väger 
minst i sammanhanget är huruvida individen är upp-
vuxen i en svensk kontext eller inte. 

När ålder, inkomst och samhällsengagemang 
kombineras visar det sig att samtliga åldersgrup-
per har sina minst frekventa nyhetsanvändare bland 
gruppen av låginkomsttagare med ett lägre samhälls-
engagemang (tabell 4). Nivåerna för konsumtionen 
skiljer sig dock sinsemellan de olika åldersgrupper-
na. Den lägsta nivån hittas bland unga i 16–29-årsål-
dern, där 82 procent regelbundet tar del av nyheter. Ju 
äldre åldersgrupp desto mer stiger sedan lägsta nivån 
för den regelbundna nyhetsanvändningen. Bland 
30–49-åringar är andelen 84 procent, 50–65-åringar 
ligger på 90 procent och i den äldsta åldersgruppen 
är andelen 95 procent. Bland människor som inte 
har ett särskilt starkt samhällsengagemang spelar 
därmed ålder och inkomstnivå tillsammans roll för 
nyhetsvanorna.
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Tabell 4. Total regelbunden nyhetsanvändning efter ålder,  
inkomst och politiskt intresse 2015 (procent)

Litet politiskt intresse Stort politiskt intresse

16–29 
år

30–49 
år

50–64 
år

65–85 
år

16–29 
år

30–49 
år

50–64 
år

65–85 
år

<300 
tkr/år 82 84 90 95

<300 
tkr/år 91 96 97 97

301–
700 
tkr/år 88 94 97 100

301–
700 
tkr/år 96 97 99 99

>700 
tkr/år 88 95 99  1001

>700 
tkr/år 97 99 99 99

Kommentar: Med regelbunden användning avses 3 dagar/vecka eller mer för minst någon 
av följande nyhetskanaler: nyhetssändningar på lokal, regional och nationell nivå i svensk 
radio och TV, läsning av dagspress på papper och nät samt nyhetskonsumtion via public 
services nyhetssajter, annan lokal nyhetssajt, utländsk nyhetssajt samt i sociala medier. 
¹ Antalet svarspersoner var endast 26 i denna kategori, därför bör resultatet tolkas med 
försiktighet. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

De ålders- och inkomstrelaterade skillnaderna försvin-
ner däremot nästan helt bland människor som uppger 
sig ha ett relativt stort samhällsengagemang (tabell 4). 
Unga människor med låg inkomst ligger förvisso några 
procentenheter lägre än övriga, men samtliga ålders- 
och inkomstgrupper ligger över 90-procentsstrecket. 
Samhällsengagemanget som sådant bidrar därmed till 
ett större intresse för nyheter och nyhetskonsumtion. 

Dess betydelse blir dessutom än tydligare när blicken 
riktas mot dem som aldrig, eller endast sporadiskt, tar 
del av nyheter via papperstidningar, radio, TV, nyhets-
sajter eller sociala medier. Denna grupp har under de 
senaste åren allt oftare beskrivits som ett slags nyhets-
undvikare (news avoiders). Utgångspunkten för de reso-
nemang som förts inom forskning och bransch är att det 
växande utbudet av kanaler och den ökande innehålls-
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specialiseringen har inneburit att fler människor aktivt 
väljer bort nyheter till förmån för innehåll som stämmer 
bättre överens med personliga preferenser och intresse. 
Forskning har exempelvis visat att andelen  européer 
som aldrig tar del av nyheter om samhälle och politik 
via radio, TV och dagspress har ökat under de senaste 
tio åren.26 Sett ur ett normativt perspektiv skulle en så-
dan förändring bidra till att öka klyftorna i männi skors 
kunskap om det omgivande samhället27, något som 
amerikanska forskare hävdar redan har skett.28 

Men att aldrig konsumera nyheter via traditionel-
la plattformar är knappast detsamma som att inte 
konsumera nyheter alls. Det har inte minst resultaten 
i det här kapitlet visat. Nyhetsanvändningen via di-
gitala plattformar är betydande, om än olika omfat-
tande i olika samhällsgrupper. Och även om andelen 
som aldrig tar del av nyheter, oavsett medieform, har 
ökat, är det ändå rimligt att tro att en stor del av dessa 
människor trots allt tillgodogör sig nyheter, direkt el-
ler indirekt, även om de kanske inte själva är medvetna 
om det. En sådan indirekt exponering kan till exempel 
ske i samband med samtal på bussen på väg till jobbet, 
på lunchrasten tillsammans med kollegor och studie-
kamrater, vid middagsbordet tillsammans med famil-
jen. Det kan också handla om att slänga en hastig blick 
på löpsedlarna eller tidningarnas förstasidor i kön i 

26 Blekesaune, Elvestad & Aalberg (2012); Shehata & Wadbring (2012); 
Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata (2012).

27 Blekesaune, Elvestad & Aalberg (2012); Shehata & Wadbring (2012); 
Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata (2012); Ksiazek, Malthouse, & Web-
ster (2010); Stroud (2011).

28 Ksiazek, Malthouse, & Webster (2010); Prior (2005, 2007); Stroud (2011).
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mataffären. Eller att råka höra en radiosändning på 
en offentlig plats eller att snappa upp något från TV:n 
som står på hemma hos kompisen eller svärföräldrar-
na. Det torde med andra ord vara svårt att aldrig bli 
exponerad för nyheter. 

Begreppet nyhetsundvikare är problematiskt efter-
som det antyder att individen på ett aktivt och medve-
tet sätt håller sig undan all slags nyhetsmedia. Dessa 
individer finns naturligtvis och förefaller också ha ökat 
i antal i takt med medielandskapets transformering. 
Men frågan är om det är rimligt att anta att de är repre-
sentativa för gruppen av icke-konsumenter som helhet. 
Svaret är inte helt givet, men kanske är det mer lämp-
ligt att beskriva de 2 procent av den svenska befolk-
ningen som aldrig tar del av nyheter som momentana 
nyhetskonsumenter (momentary news consumers). 
Begreppet är förstås inte lika effektfullt som nyhets-
undvikare, men det öppnar upp för att även inkludera 
den typ av tillfällig nyhetsexponering som beskrivits 
ovan. Dessutom associerar det inte icke-konsumtionen 
med en aktiv och medveten handling. 

Även om den momentana nyhetsanvändningen 
ligger på en låg nivå i befolkningen som helhet, 2 
procent, finns det betydande skillnader mellan oli-
ka grupper. Högst andel finns bland 16–29-åringar 
respektive 30–49-åringar som har en låg hushållsin-
komst och ett lågt samhällsengagemang (tabell 5). I 
denna samhällsgrupp står var tionde person utanför 
nyhetssfären. 



| Ulrika Andersson168

Tabell 5. Momentan nyhetsanvändning efter ålder, inkomst  
och politiskt intresse 2015 (procent)

Litet politiskt intresse Stort politiskt intresse

16–29 
år

30–49 
år

50–64 
år

65–85 
år

16–29 
år

30–49 
år

50–64 
år

65–85 
år

<300 
tkr/år 10 9 4 4

<300 
tkr/år 3 1 0 2

301–
700 
tkr/år 6 2 2 0

301–
700 
tkr/år 1 1 0 1

>700 
tkr/år 1 2 1 01

>700 
tkr/år 1 0 0 1

Kommentar: Med momentan nyhetsanvändning avses att individen aldrig eller åtmins-
tone mer sällan än 1 dag per/vecka tar del av någon av följande nyhetskanaler: nyhets-
sändningar på lokal, regional och nationell nivå i svensk radio och TV, läsning av dagspress 
på papper och nät samt nyhetskonsumtion via public services nyhetssajter, annan lokal 
nyhetssajt, utländsk nyhetssajt samt i sociala medier. 
¹ Antalet svarspersoner var endast 26 i denna kategori, därför bör resultatet tolkas med 
försiktighet. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2015.

Om analysen bryts ned ytterligare en nivå genom 
kontroll för den geografiska hemvisten, det vill säga 
om individen är bosatt på landsbygden, i någon stad 
alternativt i storstaden, visar det sig att andelen mo-
mentana nyhetsanvändare nära nog fördubblas bland 
16–29-åringar som bor någonstans på den svenska 
landsbygden och som har en låg inkomst och ett lågt 
samhällsintresse. För övriga grupper förekommer det 
däremot inga signifikanta skillnader beroende på var i 
landet man bor, vilket i huvudsak beror på att antalet 
svarspersoner blir för lågt för att resultaten ska vara 
tillförlitliga. Det är förstås rimligt att anta att det finns 
ytterligare faktorer som tillsammans med ålder, soci-
oekonomisk status och samhällsengagemang spelar 
roll för människors val – medvetna eller omedvetna – 
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att inte ta del av nyheter. Sysselsättning är exempel på 
en sådan faktor, etnicitet en annan. 

Men även om det inte går att ta hänsyn till exakt alla 
förklaringsfaktorer, står det ändå klart att det finns ett 
antal individbaserade faktorer som tillsammans med 
förändringar i mediestruktur såväl som samhällsstruk-
tur har bidragit till att allt fler människor befinner sig 
utanför det informationsflöde som nyhetsmedia och 
sociala medier står för. Det står också klart att en stor 
andel av dessa individer är relativt unga. 

Några avslutande ord om den svenska  
nyhetspubliken

Vilka konklusioner kan vi då dra av de resultat som 
nyss har presenterats om den svenska nyhetspubli-
ken? Jo, först och främst att svenskarna är ett nyhets-
intresserat folk. När användningen av gamla och nya 
medieformer slås samman är det en mycket hög andel 
av befolkningen som regelbundet tar del av nyheter. 
Visserligen har andelen minskat något över tid, men 
givet hur medielandskapet på kort tid har både expan-
derat och fragmenterats, är det kanske snarare något 
förvånande att nyhetskonsumtionen inte har föränd-
rats mer. 

Desto större är förändringarna när det gäller an-
vändningen av olika medieformer. Den nätbaserade 
nyhetskonsumtionen har på kort tid ökat kraftigt och 
den utgör idag grunden för de unga vuxnas nyhetsdiet. 
Det gäller i synnerhet konsumtionen av nyheter i soci-
ala medier. Samtidigt präglas konsumtionen av tablå-
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lagda nyhetssändningar fortfarande av en relativt hög 
stabilitet trots den omstöpning som medielandskapet 
har genomgått. Tablåtittande är långt ifrån utdött, 
även om allt fler väljer att rikta uppmärksamheten mot 
TV och radios nyhetssajter. 

Men med ett allt större och allt mer fragmenterat ut-
bud har också människors personliga preferenser fått 
större betydelse och i sin tur bidragit till en fragmen-
tering av nyhetskonsumtionen: valet av nyhetskanaler 
och intensiteten i nyhetsanvändningen varierar stort 
mellan olika samhällsgrupper. De förklaringsfaktorer 
som har visat sig vara särskilt betydelsefulla för att för-
klara nyhetskonsumtionens vara eller icke-vara är ål-
dersfaktorn, socioekonomisk status – eller klass – och 
graden av samhällsengagemang. För det är framför 
allt bland unga mediekonsumenter med begränsade 
ekonomiska resurser och ett svalt intresse för politik 
och samhällsfrågor som den regelbundna nyhetsan-
vändningen har minskat som mest. Förändringen är på 
intet sätt unik för svenska förhållanden, utan följer de 
trender som har kunnat skönjas tidigare i både svensk 
och internationell forskning. Möjligen är fallhöjden 
något större i Sverige, inte minst givet den internatio-
nellt sett mycket höga andel dagstidningsläsare som 
tidigare har funnits i landet.29

Men vad innebär det egentligen att nyhetskonsum-
tionen i Sverige präglas av en allt större klyfta mellan 
olika samhällsgrupper? På samhällsnivå betyder de 
ökande klyftorna i människors nyhetskonsumtion att 
kunskapen om och förståelsen för det som sker i sam-

29 Weibull & Wadbring (2014).
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hället riskerar att minska i vissa grupper. Ur ett demo-
kratiskt perspektiv är en sådan förändring knappast 
gynnsam. För att demokratin ska kunna fungera be-
höver människor vara någorlunda insatta i sådant som 
rör politik och samhälle. Om kunskapsklyftorna blir 
för stora finns det risk för att förståelsen för samhäl-
let och graden av samhällsengagemang minskar i vissa 
grupper. Ökade klyftor i människors nyhetskonsum-
tion riskerar också att bidra till större social skiktning 
i termer av ökad segregation och utanförskap. En ök-
ande social skiktning ger inte bara verkningar på sam-
hällsnivå, utan får också konsekvenser på individnivå. 
Det sägs ibland att klassamhället är dött. Men det 
stämmer inte. Däremot är klassamhället, likt allt an-
nat i samhällsstrukturen, omstöpt och förändrat. Om 
ökande skillnader i människors nyhetskonsumtion 
också innebär tilltagande informationsklyftor finns 
det en möjlighet att klasskillnaderna mellan informa-
tionsrika och informationsfattiga grupper förstärks.

Även om farhågorna kan vara många, är det viktigt 
att betona att den gradvisa ökningen av andelen mo-
mentana nyhetsanvändare är en förändring som har 
skett över en mycket lång tid. De allra flesta svensk-
ar nås fortfarande regelbundet av någon form av ny-
hetsrapportering. Formerna för nyhetskonsumtionen 
förändras dock och det är inte helt givet vilken typ av 
nyheter det är som prioriteras i konsumtionen på olika 
sajter och i sociala medier. För att förstå de faktorer 
som ligger bakom valet av en viss nyhetssajt eller ett 
visst nyhetsinnehåll, krävs fortsatta studier av män-
niskors mediekonsumtion i allmänhet och deras ny-
hetskonsumtion i synnerhet. 
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Mindre politik och mer 
dramatik?
Nyheter i public service och  
kommersiella medieföretag 2007 och 2014

Andreas Widholm*

Det är nu snart tre decennier sedan Sveriges Television 
(SVT) och Sveriges Radio (SR) fick konkurrens från 
kommersiella aktörer på mediemarknaden, men trots 
detta så står de fortfarande starka i kraft av ett mer om-
fattande nyhetsutbud och en stor nyhetspublik jämfört 
med konkurrenterna. 

Hur har innehållet i public service och kommersiella 
medier förändrats under den ur flera aspekter revolu-
tionerande medieutvecklingen på senare år? Det ana-
lyseras i denna studie med hjälp av data från Mediestu-
diers innehållsanalys.

I takt med att kanaler och distributionsformer kon-
vergerar, skapas nya relationer på nyhetsmarknaden. 
Medierna tappar i allt högre grad sin unika specificitet, 
vilket gör att tidigare åtskilda medier, men också nya 
aktörer som Facebook och Google, kan konkurrera om 
annonsörerna genom nätets mer öppna strukturer. För 
pressen har den här utvecklingen varit dramatisk efter-

* Andreas Widholm är docent i journalistik och medieforskare vid Söder-
törns högskola samt styrelseledamot i Institutet för Mediestudier.
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som den skapat problem för de traditionella affärsmo-
dellerna med mindre lönsamhet, redaktionella nedskär-
ningar och en allt mer lättrörlig publik som resultat. 
Detta sker dessutom i en tid av ökade produktionskrav 
både vad gäller kvantitet och snabbhet.

Mot den här bakgrunden så är den kanske mest cen-
trala frågan just nu hur det journalistiska innehållet 
har påverkats, både inom public service där resurserna 
varit mer beständiga, och inom de kommersiella bola-
gen där framförallt den lokala journalistiken haft mer 
knappa resurser att arbeta med. I det här kapitlet stu-
deras hur journalistikens innehåll och form förändrats 
mellan 2007 och 2014 med särskild betoning på just 
public service och kommersiella mediebolag, både på 
analoga och digitala plattformar. Just relationen mel-
lan innehåll och form gör också att undersökningen 
kan relateras till pågående debatter om journalistikens 
publikorientering och kommersialisering, en utveck-
ling som många menar går hand i hand med den ök-
ande konkurrensen mellan nya och gamla medier (se 
exempelvis Hjarvard & Kammer 2014). Innan jag går 
in på resultaten kommer jag kort att redogöra för någ-
ra utgångspunkter för studien samt en analysmodell 
som i mer detaljerad form använts i tidigare forskning 
av den här typen både i och utanför Sverige. 

Uppmärksamhet och relevans i 
 nyhetsproduktionen

Aldrig har konkurrensen om vår medietid varit större 
än den är idag. Mediekonsumtionen breder ut sig över 
i princip dygnets alla vakna timmar, framförallt bland 
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yngre konsumenter, och under den här utsträckta tids-
rymden konkurrerar den traditionella journalistiken 
med ett närmast oändligt antal alternativa informa-
tionskällor, framförallt i de sociala medierna (se Medie-
barometer 2015). Ökad konkurrens leder i allt väsentligt 
till en större risk att förlora publikens uppmärksamhet, 
och för medieföretagen är det därför en stor utmaning 
att hitta strategier och tekniker för att både generera 
och bibehålla denna uppmärksamhet samtidigt som de 
ska kunna leverera samhällsrelevant journalistik. Både 
public service och de kommersiella nyhetsmedierna är 
beroende av en stor publik; SVT och SR i bemärkelsen 
att det skänker legitimitet åt uppdraget och licensmed-
len, och för de kommersiella medierna är det avgörande 
att kunna erbjuda en tillräckligt attraktiv publik för an-
nonsörerna (Jönsson & Strömbäck 2007). 

Det finns givetvis ingen självklar motsättning mellan 
uppmärksamhet och relevans, men journalistik som 
primärt fokuserar på det förstnämnda innehåller ofta 
mindre samhällsrelevant information, d v s information 
som är viktig för medborgarnas möjlighet att ta ställ-
ning i exempelvis politiska sakfrågor (se exempelvis Asp 
& Bjerling 2014). Ett förstorat fokus på publikintresse 
brukar ofta betraktas som ett uttryck för kommersiali-
sering eftersom det sätter spår både i nyhetsvärdering-
en och i de journalistiska framställningsformerna. Som 
Ingela Wadbring (2012) konstaterat, råder det ingen 
tvekan om att kommersialisering är ett mycket påtag-
ligt samhällsfenomen som gör sig påmint inom en rad 
sektorer. Att samhället i stort genomgår förändringar 
i riktning mot kommersialisering betyder dock inte att 
nyhetsjournalistiken nödvändigtvis följer samma ut-
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veckling. Vidare bör man inte blanda samman de gene-
rella förändringarna i medieindustrin med nyhetsjour-
nalistiken. Det är exempelvis fullt möjligt att delar av 
utbudet i public service omvandlas i mer publikvänlig 
riktning samtidigt som andra delar, exempelvis nyhets-
journalistiken, inte gör det. Vidare kan man tänka sig 
att vissa delar i nyhetsutbudet påverkas mer än andra. 
Public service påverkas givetvis av den ökade konkur-
rensen om människors uppmärksamhet. Det bör dock 
understrykas att public service- företagen inte konkur-
rerar på annonsmarknaden, och de har således bara pu-
bliken och inte annonsörer att anpassa utbudet till.

När det gäller den svenska pressen så har tidigare stu-
dier visat att man inte entydigt kan prata om en kom-
mersialisering av journalistiken. Wadbring (2012) menar 
exempelvis i en studie av lokaljournalistiken att den varit 
märkbart stabil och i allt väsentligt ”präktig” snarare än 
kommersiell, åtminstone i pappersjournalistiken som 
ligger till grund för studien. Det finns också forskning 
som kastat ljus på avregleringen av etermedierna och 
hur de påverkat nyheterna i public service. I en historisk 
jämförelse mellan SVT och TV4 visade exempelvis Jöns-
son & Strömbäck (2007) att det var TV4 som till stor del 
anpassade sig till de journalistiska konventionerna för 
public service, snarare än att SVT bytte riktning efter av-
regleringen av etermediemarknaden på 90-talet.1 

I en angränsande studie presenterar Anna Maria Jöns-
son (2014) en modell för att studera graden av kommer-
sialisering/publikorientering inom den svenska TV-jour-
nalistiken, men den kan mycket väl användas med 

1 Det bör dock understrykas att förutsättningarna förändrats radikalt i 
TV4 efter nedmonteringen av den lokala bevakningen. 
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inriktning även på andra medieformer. Modellen som 
bygger på tidigare forskning inom området (exempelvis 
Hamilton 2004; McManus 1994) skiljer på två huvud-
sakliga dimensioner: innehållet med betoning på nyhets-
värderingen, samt framställningsformen där betoningen 
ligger på nyheternas stil och tilltal. Kommersialisering 
(eller ibland rent av en överlevnadsstrategi) ska här för-
stås som en anpassning av journalistiken i riktning mot 
det som får stor uppmärksamhet i form av tittar- och 
läsarsiffror (publikorientering), samt en gradvis mins-
kad omfattning av journalistik som kräver omfattande 
ekonomiska och personella resurser och som tar lång tid 
att producera. Lite förenklat antyder tidigare forskning 
att en sådan process leder till 1) minskad andel politik 
och ekonomi, 2) ökad andel nyheter om brott och kändi-
sar, 3) mer utrymme för intressanta snarare än relevanta 
nyheter, och 4) minskad utrikesbevakning. Detta leder i 
sin tur till ett mer sensationsorienterat språk, mer publi-
citet för egna produkter, samt ökad personifiering och 
dramatisering av nyheterna. Om detta är kännetecknet 
för dagens situation torde det rimligtvis innebära att de 
kommersiella medierna karaktäriseras av dessa egen-
skaper i större bemärkelse än public service, samt att 
egenskaperna blir mer vanligt förekommande över tid. 
Några, men inte alla av dessa dimensioner är möjliga att 
analysera med hjälp av Mediestudiers innehållsdata och 
det är dem följande analys nu ska inrikta sig på.

Journalistiska ämnesval 2007 och 2014

Analysen utgår från en jämförelse mellan kommersi-
ella nyhetsmedier och public service. Denna tudelning 
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riskerar dock att vara problematisk eftersom den inte 
tar hänsyn till de olika förutsättningar som råder för 
nationell distribuerad respektive  lokalt distribuerad 
journalistik. Den pågående strukturomvandlingen har 
exempelvis haft mer omfattande effekter på den lokala 
pressen jämfört med de större dagstidningarna. I den 
svenska ”nyhetsekologin” (Nygren 2016) spelar också 
de lokala tidningarna en viktig roll för att mata re-
daktionerna inom public service med nya nyheter och 
uppslag. Relationen dem emellan är särskilt intressant 
att studera och därför görs i analysen en åtskillnad 
mellan riksmedier och lokala medier vilket följer den 
urvalsstrategi som gjorts för innehållsanalysens ge-
nomförande i stort (se Färm 2016). Därutöver skiljs på 
publicservicemedier och kommersiella medier. Detta 
innebär således följande kategorier: 1) public service 
på riksnivå, exempelvis Ekot i Sveriges radio; 2) kom-
mersiella medier med nationell distribution (exempel-
vis DN och TV4 nyheterna); 3) lokal public service 
(exempelvis Mittnytt i SVT); samt 4) lokala men kom-
mersiella medier (exempelvis Värmlands folkblad). 
I stort handlar det alltså om relationen mellan å ena 
sidan TV och radio, och å andra sidan tidningar med 
undantag för TV4 som ingår i grupp 2. Samtliga pro-
ducerar dock innehåll på liknande plattformar online. 

Det kanske mest väntade resultatet är att SRs och 
SVTs riksnyhetsprogram betonar viktiga samhällsom-
råden som politik och sociala frågor på ett annat sätt 
än de kommersiella konkurrenterna (se tabell 1). Un-
der 2007 når andelen politiska nyheter i public service 
upp till 31,8 procent, vilket är 21 procentenheter högre 
än motsvarande siffra för de kommersiella medierna. I 
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jämförelse med år 2014 syns dock att andelen politiska 
nyheter i public service riksnyheter minskar, medan de 
ökar inom den kommersiella nyhetssfären på riksnivå. 
2014 var ett valår, vilket sannolikt lär ha påverkat jour-
nalistiken i mer politisk riktning, dock inte andelsmäs-
sigt inom public service. 

Tabell1. Ämnesfördelning i riksnyheter och lokala nyheter  
i public service och kommersiella medieföretag 2007  
respektive 2014 (procent). N=10172

Public service  
riksnyheter

Kommersiella 
riksmedier

Public service 
lokala nyheter

Kommersiella 
lokala medier

2007 
(n=231)

2014 
(n=225)

2007 
(n=2621) 

2014 
(n=2891)

2007 
(n=364)

2014 
(n=277)

2007 
(n=2258)

2014 
(n=2021)

Politik 31,8 23,7 10,8 15,3 8,4 14,4 13,0 13,7

Ekonomi 4,6 2,2 5,8 5,7 9,0 4,0 7,8 6,2

Sociala 
frågor 13,8 9,8 8,7 7,1 22,3 21,3 14,2 12,9

Sport 1,8 5,8 10,4 12,5 14,2 15,5 9,0 12,4

Olyckor 5,1 6,3 6,0 4,8 11,9 9,0 4,9 5,6

Kultur 2,3 2,2 8,2 6,2 2,9 2,5 7,1 7,6

Nöje 6,0 4,0 11,5 13,9 1,2 2,5 4,8 3,5

Väder 2,8 3,1 1,2 0,4 3,2 4,3 1,2 1,8

Vetenskap 
och teknik 2,8 3,6 3,6 3,7 1,4 0,4 1,3 1,9

Media 2,3 0,9 1,6 1,5 1,4 1,1 0,5 1,0

Miljö 5,5 7,1 2,2 1,6 2,6 4,7 2,7 1,7

Brott 12,9 9,4 11,3 7,2 16,8 13,7 17,9 13,4

Livsstil/hälsa 1,4 3,1 8,0 10,7 2,3 1,8 4,9 5,1

Krig och 
konflikt 6,0 12,9 2,8 3,8 0,3 0 2,0 1,1

Övrigt 0,9 5,8 8,0 5,6 2,0 4,7 8,8 12,2

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
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Det faktum att andelen politik minskar i public service 
hänger sannolikt samman med ökad uppmärksamhet 
för krig och konflikter i omvärlden (+ 6,9 procentenhe-
ter) och då särskilt utvecklingen i Syrien och relationen 
mellan Ryssland och Ukraina. Parallellt inom public 
service riksnyheter ser vi ett minskat intresse för eko-
nomi (−2,4) och sociala frågor (−4) medan exempelvis 
andelen sport (+4) och kategorin övrigt (+4,9) ökar. 
Skillnaderna mellan public services och de kommersi-
ella mediernas riksnyheter minskar i vissa avseenden, 
medan viktiga skillnader kvarstår. Sport-, nöjes- och 
livsstilsnyheter är alltjämt nyckelområden i de kom-
mersiella medierna, och deras andel ökar något. Värt 
att notera är dock att ekonomi upptar en större andel 
i de kommersiella medierna under båda nedslagsåren, 
och att det dessutom råder ett motsatt förhållande när 
det gäller brottsjournalistik och nyheter om olyckor 
som tycks få en mer central position i public service. 
Det är dock viktigt att poängtera att journalistiken i 
public service omfattar många fler program än de som 
ingått i den här studien och siffrorna representerar i 
den meningen inte hela nyhetsutbudet utan snarare de 
största nyhetsprogrammen. 

Om vi flyttar fokus från riksnyheter till lokala ny-
heter så träder ett delvis annorlunda mönster fram. De 
stora skillnaderna kring politik är helt borta. Faktum 
är att politik får ett betydligt större utrymme i den lo-
kala pressen 2007 jämfört med i Sveriges  Radio och 
SVT, medan valåret 2014 visar på mer jämna siffror. 
I lokal public service får sociala frågor, sport, olyck-
or och brottslighet ett betydande utrymme och har i 
de flesta fall också en mer framträdande roll än i den 



| Andreas Widholm186

lokala pressen. Sociala frågor kan betraktas som 
en  vattendelare; dessa är dubbelt så vanliga i public 
 service som i kommersiella medier, både lokalt och på 
riksnivå. Några dramatiska skillnader råder dock inte 
över åren, utan det är stabilitet snarare än förändring 
som råder. 

Vi kan alltså med dessa siffror som bakgrund konsta-
tera att det inte finns några tydliga spår i ämnesfördel-
ningen som vittnar om ett ökat fokus på brott, olyckor, 
nöje och sport. Visst finns det små förändringar mellan 
åren för samtliga kategorier, men de spretar åt olika 
håll snarare än att de illustrerar en tydlig förändring. 
Snarare handlar det om att klassiska skillnader mellan 
medierna består, och att sättet att nyhetsvärdera finns 
kvar även när de ekonomiska betingelserna förändras. 
Fördelningen i stort visar också att publicservicenyhe-
terna på lokal nivå inte särskiljer sig i bemärkelsen att 
de skulle vara mindre publiktillvända. I vissa fall tycks 
det snarare vara tvärtom eftersom pressen har en mer 
varierad ämnesflora med fler specialredaktioner in-
klusive kultur- och opinionsjournalistik. Det bör dock 
återigen konstateras att tidningarna analyserats i sin 
helhet, medan det bara är en liten del av public service 
som ingår i studien. En bredare analys av public ser-
vice nyhetsutbud hade tveklöst genererat annorlunda 
siffror. 

Nätjournalistiken sammankopplas ofta med en 
ökad publikorientering i bemärkelsen att den inriktar 
sig på att generera klick, likes och delningar på nyhets-
sajter och sociala medier (se exempelvis Karlsson & 
Clerwall 2013). Det finns också viktiga skillnader mel-
lan analog och digital journalistik eftersom den senare 
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i högre grad bygger på omedelbara händelsenyheter i 
flödesform (Widholm 2016). Det finns därför anled-
ning att titta närmare på om medietypernas karaktärs-
drag förstärks eller försvagas på digitala plattformar 
jämfört med det totala utbudet av digitalt och analogt 
innehåll (se tabell 2). Även här finns dock inget enty-
digt svar. Beträffande skillnader i nätjournalistiken 
mellan de två mätpunkterna, så råder motsvarande 
stabilitet som för analoga plattformar. Den generella 
trenden mot minskad brottsbevakning är starkare på 
digitala plattformar och särskilt för de kommersiella 
medierna, både på riks- och lokalnivå. Sport visar sig 
också vara mycket centralt. I lokal public service var 
nästan var femte publicering en sportnyhet 2014 (17,1 
procent) och andelen ökar i alla medier. 

Tabell 2. Ämnesfördelning i digitala riksnyheter och digitala 
lokala nyheter i public service och kommersiella medieföretag 
2007 respektive 2014 (procent).

Public service  
riksnyheter

Kommersiella 
riksmedier

Public service 
lokala nyheter

Kommersiella 
lokala medier

2007 
(n=167)

2014 
(n=163)

2007 
(n=1701)

2014 
(n=2180)

2007 
(n=292)

2014 
(n=211)

2007 
(n=954)

2014 
(n=2021)

Politik 29,4 24,1 7,9 14,1 8,4 15,6 9,2 11,0

Ekonomi 5,2 1,9 6,5 5,5 9,2 4,3 8,2 6,1

Sociala 
frågor 15,7 7,4 7,3 6,5 20,5 19,9 10,3 10,7

Sport 0,7 7,4 11,5 12,5 15,4 17,1 13,8 15,5

Olyckor 5,9 4,9 6,3 5,2 13,2 8,5 8,2 7,6

Kultur 2,0 3,1 6,9 5,4 3,7 2,4 7,7 8,1

Nöje 7,8 3,7 12,2 14,8 1,5 3,3 2,3 2,4

Väder 0,7 1,2 1,7 0,3 0,4 0,5 0,7 1,8
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Tabell 2. Forts. 

Public service  
riksnyheter

Kommersiella 
riksmedier

Public service 
lokala nyheter

Kommersiella 
lokala medier

2007 
(n=167)

2014 
(n=163)

2007 
(n=1701)

2014 
(n=2180)

2007 
(n=292)

2014 
(n=211)

2007 
(n=954)

2014 
(n=2021)

Vetenskap 
och teknik 3,3 4,3 4,3 3,9 1,5 0,5 2,0 2,1

Media 3,3 1,2 1,8 1,4 1,8 1,4 0,5 1,5

Miljö 5,9 6,2 1,8 1,6 3,3 5,2 2,1 0,7

Brott 11,8 9,3 11,4 7,4 17,2 14,2 23,9 14,6

Livsstil/hälsa 2,0 4,3 11,3 13,1 2,2 1,9 2,1 5,0

Krig och 
konflikt 5,9 13,0 2,6 3,6 0,4 0 1,1 0,5

Övrigt 0,7 8,0 6,8 4,7 1,5 5,2 7,9 12,3

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Journalistikens form

Låt oss avslutningsvis rikta uppmärksamheten mot 
journalistikens form snarare än själva ämnesinnehål-
let. Små skillnader när det gäller ämnesval står givetvis 
inte i motsättning till större förändringar i formen, och 
det visar sig vara tydligt när det gäller flera av de aspek-
ter som studerats. I tabellen nedan presenteras siffror 
för tre viktiga dikotoma variabler: Huruvida journa-
listiken fokuserar på individer eller samhället, om de 
är skrivna med ett personligt eller opersonligt språk, 
samt om språkanvändningen inbegriper känslor eller 
inte. Variablerna kan kopplas till analysmodellens 
formmässiga aspekter, framför allt personifiering (som 
riskerar ske på bekostnad av samhällsperspektivet) och 
dramatisering av händelser vilket ofta inbegriper käns-
lor. Vidare kan en eventuell ökad omfattning av en 
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personlig stil indikera att journalistiken profilerar sina 
journalister och därmed sätter större tilltro till enskil-
da individers sätt att rapportera utifrån en utpräglad 
journalistisk stil. 

Tabell 3. Förändringar i journalistikens form 2007 och 2014

Individ Samhälle Personligt Opersonligt
Känslo-
mässigt

Ej känslo-
mässigt

PS riks-
nyheter

2007 23,2 76,8 2,8 97,2 16,9 83,1

2014 31,7 68,3 14,3 85,7 24,7 75,3

Kom. riks-
medier

2007 76,2 23,8 26,3 73,7 25,2 74,8

2014 62,5 37,5 39 61 47,6 52,4

PS lokala

2007 54,3 45,7 6,6 93,4 19 81

2014 48,1 51,9 7,6 92,4 27,9 72,1

Kom. 
lokala

2007 67,9 32,1 16,7 83,3 23,7 76,3

2014 68,8 31,2 16,1 83,9 20,6 79,4

I resultaten ovan har enheter kodade som N/A exkluderats eftersom variabeln inte varit 
applicerbar. Exkluderade case utgjorde 24,7 procent för variabeln individ–samhälle och 
12,6 procent för de två övriga. Det totala antalet kodade enheter var 10888.

I public service riksnyheter finns en relativt tydlig för-
ändring för samtliga av dessa egenskaper. Individper-
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spektivet ökar exempelvis med runt 9 procentenheter. 
Vidare var det personliga tilltalet mycket ovanligt un-
der 2007, men tycks ha blivit betydligt mer vanligt un-
der 2014 (14,3 procent). Den känslomässiga rapporte-
ringen ökar också betydligt och utgör nära en fjärdedel 
under 2017. De kommersiella riksmedierna förändras 
också i denna riktning. Noterbart är förvisso att be-
toningen på individperspektivet i nyheterna minskar 
från en mycket hög nivå, men att den känslomässiga 
rapporteringen utgör nära hälften av alla inslag/ar-
tiklar kan betraktas som ett tydligt uttryck för att ny-
hetsspråket har förändrats. För public service lokala 
nyheter är förändringarna mycket mindre och det är 
endast den ökade andelen känslomässiga nyheter som 
är riktigt tydlig. I princip samma sak gäller den lokala 
pressen, som inte i något avseende tycks ha genomgått 
några avgörande formmässiga förändringar. 

Sammanfattande kommentar

Det här kapitlet har visat på både kontinuitet och för-
ändring när det gäller journalistikens innehåll och 
form. Ämnesmässigt råder hyfsad stabilitet bland de 
flesta medier med små förändringar. Det har också 
visat sig att det råder större skillnader mellan public 
service och den kommersiella nyhetssektorn inom det 
som betecknats som riksmedier. Kommersiella medi-
er inom denna sektor har mer sport, livsstil och nöje, 
men de inbegriper också ett språk som public service 
i allt större utsträckning anammat. Även om skillna-
derna fortfarande är stora, så närmar sig public ser-
vice riksnyheter de kommersiella medierna genom ett 
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mer personifierat, dramatiserat och personligt språk. 
Lite förenklat kan man därför säga att journalistikens 
ämnesmässiga innehåll inte genomgått någon radikal 
förändring medan det syns tydliga spår när det gäller 
framställningsformerna. Den lokala journalistiken är 
än mer stabil än den på riksnivå, och public service ut-
märker sig inte på ett tydligt sätt som mindre publik-
orienterad i ämnesvalen, däremot till viss del när det 
gäller betoningen på samhället snarare än enskilda 
individer. Konsekvenserna av den mer pressade situa-
tionen för stora delar av journalistiken kan studeras 
på många olika sätt och framförallt de digitala nyhe-
terna skulle behöva belysas mer än vad som gjorts här. 
Resultaten visar dock att frågan är komplex, och givet 
situationen och det mer omfattande digitala utbudet 
2014 så är det förvånande att inte större förändring-
ar skett i nyhetsflödena. När det gäller public service 
krävs också att man även riktar uppmärksamheten 
mot andra delar än den renodlade nyhetsjournalisti-
ken, exempelvis kulturjournalistiken. 

Referenser

Asp, K. & Bjerling, J. (2014). Mediekratin: mediernas 
makt i svenska val. Stockholm: Ekerlids förlag.

Färm, K. (2016). Så gör vi – metodnoteringar för 
mediestudiers innehållsanalys. I Truedson, L. (red.) 
Journalistik i förändring. Om mediestudiers inne-
hållsanalys 2007 och 2014. Stockholm: Institutet för 
mediestudier.

Jönsson, A M. (2013). Challenges for Swedish Public 
service Television: Competition and commercia-



| Andreas Widholm192

lization in the news market. I Djerf-Pierre, M. & 
Ekström, M. (red.). A history of  Swedish broadcas-
ting: communicative ethos, genres and institutional 
change. Göteborg: NORDICOM.

Jönsson, A.M. & Strömbäck, J. (2007). TV-journalis-
tik i konkurrensens tid: nyhets- och samhällspro-
gram i svensk TV 1990–2004. Stockholm: Ekerlid.

Karlsson, M., & Clerwall, C. (2013). Negotiating Pro-
fessional News Judgment and ”Clicks”. Nordicom 
Review, 34(2), 65–76.

Hamilton, J. (2004). All the news that’s fit to sell: How 
the market transforms information into news. Prin-
ceton, N.J.: Princeton University Press.

McManus, J.H. (1994). Market-driven journalism: let 
the citizen beware?. Thousand oaks, [Calif.]: Sage. 

Nordicom – Sveriges mediebarometer 2015 (2016). 
Göteborg: Nordicom

Nygren, G. (2016) Medieekologi – ett helhetsper-
spektiv på medieutveckling. I Westlund, O. (red.) 
Människorna, medierna & marknaden. Medieut-
redningens forskningsantologi om en demokrati i 
förändring. Stockholm: Wolters Kluwer.

Wadbring, I. (2012). Journalistikens kommersialise-
ring – mera myt än sanning?: innehållets förändring 
i svensk dagspress 1960–2010. Stockholm: Institutet 
för mediestudier.

Widholm, A. (2016). Tracing Online News in Motion: 
Time and duration in the study of liquid journa-
lism. Digital Journalism, 4(1), 24–40.



Aktuell utgivning från  Institutet för mediestudier | 193

Aktuell utgivning från  
Institutet för mediestudier

Rätta på riktigt

Lyckas medier rätta och ge upprättelse när de felat? 
Hur bra är medier på att rätta till det som brustit? Rät-
ta på riktigt är en skrift om hur mediernas processer 
för rättelser och upprättelse fungerar. Och om hur de 
kan förbättras. Här kommer drabbade till tals – men 
också ansvariga för medier och för medieetik. Vi pre-
senterar dessutom en unik studie av hur de som fram-
gångsrikt anmält publiceringar till Pressombudsman-
nen och Granskningsnämnden för radio och TV ser på 
hur medierna och de medieetiska systemen
ger upprättelse.

Karl Dahlstrand, fil dr, Lunds universitet,  Andreas 
Ekström, författare, kulturreporter, Sydsvenskan, Mia- 
Marie Hammarlin, fil dr, Lunds universitet, Leif Holm-
kvist, frilansreporter, Edvard Lind, presschef, Skanska 
AB, Michael Karlsson, professor, Karlstads universitet, 
Torbjörn von Krogh, fil dr, knuten till Mittuniversitetet, 
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Mårten 
Schulz, professor, Stockholms universitet, Ola Sigvards-
son, Allmänhetens pressombudsman, Lars Truedson 
(Red)
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Migrationen i medierna – men det får  
en väl inte prata om

Journalistiken om migration och integration har för-
ändrats kraftigt det senaste året –både kvantitativt och 
kvalitativt. Men fortfarande är det ett område med in-
tensiv debatt om hur rapporteringen ska gå till – och 
ett av de områden där nya aktörer med störst kraft ta-
git sig in på åsiktsarenan. Denna skrift består av två 
delar – en med forskning och en med essäer. Åtta fram-
trädande journalister och forskare svarar i varsin essä 
på frågan: hur bra är journalistiken om migration? 
Och: har kvaliteten påverkats av tankar om vilka poli-
tiska krafter som kan gynnas?

Vi presenterar också tre unika studier om de invand-
ringskritiska webbplatser som haft en växande roll i 
debatten både om migration och journalistik. En stu-
die av landets fyra ledande ledarsidor publiceras också 
i denna skrift.

Björn Häger, journalist, ordförande i Publicist-
klubben, Rakel Chukri, kulturchef Sydsvenskan, 
Anna Dahlberg, chef Expressens ledarredaktion, An-
ders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, Rouzbeh 
Djalaie, agendaredaktör Sverige Radio, Lasse Gra-
nestrand, reporter, Ulf  Bjereld, professor i statsveten-
skap, socialdemokrat, Andreas Johansson Heinö, fil 
dr i statsvetenskap, Timbro. Medieforskare: Kristoffer 
Holt, Jonas Andersson Schwarz och Johan Hammar-
lund, Niklas Bolin, Jonas Hinnfors och Jesper Ström-
bäck. Lars Truedson (Red)
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Journalistik i förändring – om mediestudier inne-
hållsanalys 2007 och 2014

Redaktionerna är jämställda – men nyheterna ännu 
mansdominerade. Rapporteringen om brott minskar 
– tvärtemot vad många tror – sin andel av nyhetsflödet 
både digitalt och analogt. Politik är överrepresenterat 
bland de nyheter som delas mycket – men det är de 
mest hårdvinklade politiknyheterna som delas mycket. 
Det är några av fynden i Mediestudiers återkommande 
innehållsanalys sedan nyheter från 2007 och 2014 har 
studerats. I denna skrift rapporterar ledande forskare i 
tolv kapitel resultat från analys av 10 000 nyheter ur 21 
medier från tre städer.

Peter Berglez, Jönköping University, Maria Ed-
ström, Göteborgs universitet, Jesper Enbom, Umeå 
universitet, Karl-Arvid Färm, Institutet för medie-
studier, Maria Grafström, Stockholms universitet, 
Michael Karlsson, Karlstads universitet, Terje Lind-
blom, Mittuniversitetet, Maria Nilsson, Mittuniver-
sitetet, Lars Nord, Mittuniversitetet, Anna Roosvall, 
Stockholms universitet, Annika Egan Sjölander, Umeå 
universitet, Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet, 
Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, Ingela Wadbring, 
Nordicom, Andreas Widholm, Södertörns högskola, 
Lars Truedson (Red).

Mediestudiers årsbok – tillståndet för  
journalistiken 2015/16

I var fjärde kommun saknas i dag en nyhetsredaktion. 
Var fjärde annonskrona har försvunnit från journalis-
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tiken sedan 2007. Det digitala medieutbudet, som allt 
mer tar över, har annat innehåll än det analoga – bland 
annat mer sport och mindre politik. Trots den ekono-
miska pressen har medierna bibehållit bevakningen av 
kommunpolitiken – antalet artiklar har ökat de senas-
te åren. 

När allt förändras gäller det att veta precis vad som 
händer. Därför ges Mediestudiers årsbok 2014/2015 ut 
som första utgåvan i en årlig serie med syfte att ge en 
stabil kunskapsgrund om journalistiken och journalis-
tikens förutsättningar.

Ulrika Andersson, fil dr, medieforskare, SOM-insti-
tutet, Göteborgs universitet, Kajsa Bergvall, analytiker 
på medieanalysföretaget Retriever, Tobias Egge, Ca-
milla Minnhagen och Madeleine Thor, Institutet för 
reklam- och mediestatistik (IRM), Michael Karlsson, 
professor i medie- och kommunikationsvetenskap, 
Karlstads universitet, Gunnar Nygren, professor i jour-
nalistik vid Södertörns högskola, Jonas Ohlsson, fil dr, 
ekonom och medieforskare, Göteborgs universitet, Lars 
Truedson, föreståndare, Institutet för Mediestudier

Det finns en webbplats om hur bevakningen är i var-
je kommun: http://kommunerna.mediestudier.se

Mediebilden av romer

Efter många år i medieskugga har romer de senaste 
åren hamnat i fokus. Institutet för Mediestudier har lå-
tit göra en studie som visar att journalistiken om romer 
ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – 
och dessutom tycks den ha förändrats till innehållet.
Romer i Europa har traditionellt framställts fördoms-
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fullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men stu-
dien visar att de undersökta medierna förvisso tar upp 
brott och romer – men då inte påståenden om romers 
eventuella brottslighet, utan det handlar till helt domi-
nerande del om brott mot romer. I denna antologi kan 
du läsa en rad texter om hur medier behandlar Euro-
pas kanske mest förtryckta folkgrupp. I centrum finns 
en studie av rapportering om romer i Aftonbladet och 
Dagens Nyheter 1995– 2014.

Ester Pollack, medieforskare Stockholms univer-
sitet, Anna Roosvall, medieforskare Stockholms uni-
versitet, Hans Caldaras, författare och artist, Adam 
Szoppe, journalist, Sveriges Radio, Thomas Hammar-
berg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism, 
Elitsa Ivanova, medieforskare Stockholms universitet. 
Intervju med Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens 
nyheter, Lars Truedson (Red)

Där bor journalisterna

Tre av tio journalister bor i Stockholms stad. Nästan 
hälften i Stockholms län. Ingen journalist bor enligt 
studien i Gnosjö eller i tio andra kommuner. Bara 56 
journalister bor i någon av de 20 kommuner som SKL 
definierar som glesbygdskommuner. Och: i Stock-
holmsstadsdelen Rinkeby-Kista är ”journalisttäthe-
ten” bara obetydligt högre. Journalisterna är snedför-
delade över land och stad ur många aspekter. Det visar 
denna unika genomgång av var journalisterna bor. I 
skriften diskuteras också betydelsen av denna snedför-
delning över landet av en rad skribenter och forskare.

Kerstin Ekberg, skribent Södertälje, Jens Finnäs, 
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datajournalist, Hornstull, Leo Wallentin, datajourna-
list, Kärrtorp, Bertholof Brännström, frilansjournalist, 
Strömbäck, Rouzbeh Djalaie, journalist, Vårberg, Saki-
ne Madon, ledarskribent, Solna/Skellefteå, Jonas Nord-
ling, förbundsordförande, Skanstull, Mats Svegfors, 
konsult, Gärdet/Karmansbo, Jenny Wiik, medieforska-
re, Göteborg, Lars Truedson (Red),  Bagarmossen.

Det finns en webbplats om undersökningen där 
egna sökningar kan göras: http://journalisterna.
mediestudier.se

Medieexplosion – men journalistiken pressas

Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvarts-
sekel. Här visas i en unik sammanställning hur ny-
hetsmedierna utvecklas från en marknad delad mellan 
public service och dagspress till dagens mångfacette-
rade bild. Från en mediemarknad där journalistiken 
dominerade till en situation med fler medieslag, stör-
re utbud, mer konsumtion mätt i både tid och pengar. 
Men med mindre resurser till journalistik. Vad innebär 
denna fundamentala förändring för branschen, för 
samhället – för demokratin?

Jonas Ohlsson, fil dr, är ekonom och medieforskare 
vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Lars Truedson är journalist och föreståndare för In-
stitutet för mediestudier.

Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik

Det tar inte många dagar förrän en ny minister kritise-
ras i medierna – och lika snabbt fördömer sympatisö-
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rerna kritiken som ett mediedrev. Begreppet diskuteras 
flitigt, men vad är egentligen ett mediedrev? Vad gör 
det med mediernas granskande uppgift när alla rusar 
åt samma håll? Och vad driver dreven i framtiden? Med 
denna essä summeras forskningen om drevjournalistik 
och den reflekterar över mediedrevens roll i dagens för-
ändrade medielandskap.

Lars Nord är professor i politisk kommunikation 
vid Mittuniversitetet.

Räkna med nyheter. Journalisters (ibland 
 obesvarade) förkärlek för siffror och statistik

”Statistik och siffror signalerar objektivitet och tro-
värdighet och orden ’ny undersökning’ figurerar i 
mängder av nyheter varje dag”. Så skriver en pr-byrå 
om vikten av att erbjuda ständigt nya hårda siffror för 
att få uppmärksamhet i medierna. Men redaktioner-
na klarar inte alltid av att granska undersökningar; de 
missar ibland bortfallets betydelse och felmarginalens 
funktion. Vad kan ihåliga undersökningar få för kon-
sekvenser?

Hur kan kunskaperna förbättras? Hur utveck-
las sifferjournalistiken? Svaren ges i denna bok av 
experterna Marie Demker och Jan Strid från Göte-
borgs universitet, Jesper Strömbäck, Mittuniversite-
tet, samt journalisterna Helena Bengtsson, SVT och 
Martin Wicklin, Medierna i P1. Torbjörn von Krogh 
(Red).
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Problempartiet – mediernas villrådighet kring 
Sverigedemokraterna valet 2010

Annonser som stoppas, insändare som inte går att 
publicera och en kraftigt kritiserad debattartikel i Af-
tonbladet om hotet från islam. Några medier har mött 
Sverigedemokraternas frammarsch med restriktivi-
tet och tystnad. Andra med granskning och kritik. Få 
har betraktat SD som ett parti bland andra. Finns det 
en rättvis och opartisk valbevakning av ett parti som 
journalisterna tycker är främlingsfientligt?

Björn Häger har intervjuat reportrar och chefer på 
de stora redaktionerna i Stockholm och Skåne. Boken 
sammanfattar dilemman och problem som uppstod 
inför valet 2010. Torbjörn von Krogh (Red).
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Mediestudiers årsbok

– TILLSTÅNDET FÖR JOURNALISTIKEN 2015/2016

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

• Nedgången i resurser fortsätter – nästan var tredje reklamkrona har 
försvunnit från journalistiken sedan 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 kommunpoli-
tiken uppe även i år.  Förändringen mellan 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 förändring av vårt beteende, har det 
blivit svårare att finansiera inte minst den lokala journalistiken. 
    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 sammanfattar med unik data tillståndet för journalistiken 2016 
– med fokus på den lokala rapporteringen. 
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