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• Antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökade under året till 
35 stycken. De kan ses som vita fläckar på nyhetskartan. 

• Det är stor skillnad på hur ofta medier bevakar kommuner – 
dagspress gör det ofta, public service mer sällan. I storstadsområ-
den bevakar gratistidningarna oftast.

• Kommunerna anser att dagspressens bevakning försämrats mest 
under året.

• Raset för annonsintäkter fortsätter – fyra av tio reklamkronor har 
försvunnit från journalistiken sedan 2008. En halv miljard på bara 
ett år.

 
Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den 
svenska journalistiken. Genom några årligen återkommande studier 
och några särskilda för respektive år försöker vi svara på hur bra 
journalistiken lever upp till sin grundläggande samhällsuppgift. I 
årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning. Vår 
bedömning är att detta är den av branschens ekonomiska svårigheter 
mest utsatta delen av journalistikens kärnuppgift i samhället.  
Vi sammanfattar tillståndet för journalistiken 2018 – med fokus på 
den lokala rapporteringen. 

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

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



4 |  



Innehåll

Förord .................................................................... 7

Tillståndet för nyhetsjournalistiken 2018 – en översikt
Lars Truedson ........................................................ 9

Vita fläckar och medieskuggor  
– stora skillnader i mediernas kommunbevakning
Gunnar Nygren  
och Nønne Schjærff  Engelbrecht ........................... 22

Kommunerna om den lokala journalistiken 2018
Carina Tenor ....................................................... 54

Reklamintäkterna till journalistik  
fortsätter sitt fall trots högkonjunktur
En studie av reklamintäkter hos svenska medier  
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2017
Tobias Egge, Camilla Minnhagen  
och Madeleine Thor ............................................. 93

Journalistikens finansiering 2017–2018
Olle Lidbom .......................................................110

Publiceringar om kommunpolitik ökar digitalt
Lars Truedson .....................................................122



Där bor journalisterna 2018
Leo Wallentin och Katarina Lind ..........................129

Samhällsengagemang viktigt för att unga  
ska ta del av nyheter
Ulrika Andersson ................................................143



Förord | 7

Förord

Valet 2018 ritade om den politiska kartan rejält. 
Det gäller inte minst i landets 290 kommuner. Nya 
 politiska konstellationer och samarbeten innebär nya 
 utmaningar för dem som ska granska och rapportera. 
Men den redaktionella närvaron i landets kommuner 
minskar. I 75 kommuner finns ingen redaktion och 35 
kommuner saknar numera helt redaktionell närvaro.

Det här är fjärde året i rad som Mediestudier ger 
ut den årsbok som har fokus på den lokala journa
listiken. Årsboken har under de här åren blivit ett vik
tigt  underlag i diskussionen om journalistikens vita 
 fläckar. Den kan också tjäna som ett värdefullt fakta
underlag i  debatten om klyftan mellan storstäder och 
övriga landet.

Mediestudiers ambition att granska hur medierna 
sköter sitt uppdrag i demokratin blir allt  angelägnare. 
Särskilt i tider av populistisk misstro mot  medierna är 
det viktigt att det finns en välgrundad medie granskning 
baserad på forskning. Så har Mediestudier under året 
i boken ”Fejk, filter och faktaresistens” granskat de 
sociala mediernas inverkan på demokratin. I  boken 
”Sverigebilden” analyserades om mediernas lyckats 
hantera de motstridiga uppfattningarna om  tillståndet 
i landet och om rapportering stämmer överens med 
verkligheten.
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Med den här boken hoppas vi ge ett fortsatt bra 
 underlag för diskussionen om mediernas roll i demo
kratin. Med ett komplext politiskt landskap som blir 
mindre förutsägbart och mer svårbedömt har den 
 lokala journalistiken en allt viktigare uppgift.

Helena Stålnert
Ordförande, Institutet för Mediestudier
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* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie
studier. Han är också VD för Tredje Statsmakten Media AB. 

Tillståndet för 
nyhetsjournalistiken 2018  
– en översikt
Lars Truedson*

• Antalet kommuner som saknar redaktionell  närvaro 
ökade till 35 stycken under året.

• Ägarkoncentrationen har fortsatt under året när 
särskilt NTM-koncernen köpt tidningar och ETC -
tidningar lagts ned inför en presstödsrevision.

• Det är stor skillnad på hur ofta medier bevakar 
 kommuner – dagspress gör det mer frekvent, public 
service mer sällan. I storstadsområden bevakar gratis-
tidningarna oftast.

• Samtidigt anser kommuner att prenumererad lokal-
press försämrats mest under året.

• Raset för annonsintäkter fortsätter – i snitt har en 
halv miljard kronor om året försvunnit från journa-
listiken sedan 2008, totalt en minskning med över 40 
procent.

• Hälften av journalisterna bor i Stockholm – andelen 
har ökat senaste åren.
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Institutet för Mediestudier har för fjärde gången 
 genomfört en rad studier för att sätta fingret på de 
enorma 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. Den 
diskussionen kräver faktaunderlag. Det  strävar denna 
årsbok efter att ge.

Trots att den svenska ekonomin har gått som tåget de 
senaste åren fortsätter pressen på medierna. Reklam
intäkterna sviker just journalistiken och i stort sett 
alla medier utom några av de rikstäckande har behövt 
 spara för att hålla näsan över vattenytan.

Hårdast slår detta längst ut i periferin. Medie
studiers årsbok följer journalistiken i landets alla 
 kommuner och kan se att antalet kommuner som sak
nar redaktionell närvaro ökat sedan förra årsboken 
från 32 till 35 stycken. (Se lista sist i detta inlednings
kapitel.) Dessa kommuner som vare sig har redaktion 
eller egen titel är uteslutande glesbygdskommuner 
och förortskommuner till storstäder. Denna sorts 
 kommuner har uppmärksammats eftersom regeringen 
under året föreslagit ett nytt mediestöd till just svagt 
 bevakade områden.

I Mediestudiers årsbok har vi de senaste åren sökt 
oss fram mot ett mått på vad som kan anses vara ett 
underbevakat område. Som professor Gunnar Nygren 
konstaterar i kapitlet han skrivit med Nønne Schjærff  
Engelbrecht går det att mäta detta på flera sätt.
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I grunden handlar det naturligtvis om  innehållet 
i journalistiken – görs det journalistik om alla 
 landets kommuner? Detta går att mäta, men det är 
svårt och dyrt. De omfattande sökningar Medie
studier gjort  tillsammans med  medieanalysföretaget 
Retriever för att med datakraft hitta ett mått på 
 kommunbevakningen har visat sig ha osäkerheter 
som gör det svårt att  bryta ner det till enskilda kom
muner. Vi  redovisar därför sedan förra året endast 
total siffror för hela  riket. I år fortsätter trenden med 
konstant  antal  nyheter om kommunpolitik i tryckta 
tidningar och  ökande antal i webbmedier. (Se kapitel 
av  Truedson.)

Medieinnehållet skulle självklart också kunna 
 analyseras genom så kallad kvantitativ textanalys, där 
en kodare besvarar ett antal frågor om ett stort antal 
texter. En begränsad sådan studie har gjorts på ett  urval 
kommuner under en vecka och redovisas i  kapitlet av 
Nygren och Schjærff Engelbrecht. Men utan betydande 
resurser kan detta inte göras för landets alla  kommuner. 

Det har däremot visat sig genomförbart att hålla 
reda på i vilka kommuner det finns redaktioner och 
i vilka kommuner det finns lokala titlar eller sajter 
 huvudsakligen ägnade åt att bevaka denna kommun. 
Denna data redovisas i en databas över redaktionell 
närvaro i landets kommuner och samlas in på flera 
sätt, men en viktig grund är de enkäter med landets 
alla kommuner som Carina Tenor för tredje gången nu 
genomfört för Mediestudiers räkning.
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Hon visar i sitt kapitel att 75 kommuner i landet 
 saknar en redaktion på plats, men Mediestudiers data
bas över kommunbevakningen visar att i 40 av dessa 
finns en lokal titel eller sajt som huvudsakligen ägnas 
att bevaka nyheter i kommunen även om det sker från 
en redaktion i annan kommun. De flesta av dessa 40 
kommuner är förortskommuner till större städer som 
bevakas av gratistidningar.

Det ger siffran 35 kommuner utan redaktionell när
varo, var åttonde kommun faller alltså i denna kate
gori. Dessa 35 kommuner är de som kommer närmast 
att vara ”vita fläckar” i det svenska medielandskapet 
även om de, som Gunnar Nygren konstaterar, inte är 
helt utan mediebevakning.

Mer mediekoncentration och färre redaktioner

Mellan oktober 2017 och oktober 2018 har 30 redak
tioner försvunnit och 8 tillkommit. Av de nya är fem 
lokala sajter/bloggar. Det visar Mediestudiers data bas 
över redaktionell närvaro. Över lite längre tid är tren
den att antalet redaktioner från prenumererad lokal
press sjunker, och antalet gratistidningsredaktioner 
sjunker men långsammare, så att de båda kurvorna 
snart möts. Se Figur 1.

Den enda mediekategori som ökar är lokal blogg/
sajt (visserligen från låga nivåer). Det är också den 
enda mediekategori som breder ut sig över landet, 
medan alla andra lämnar fler och flera vita fläckar. 
Etermedier, som ju domineras helt av public service, 
står i stort sett stilla.
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Figur 1. Redaktionell närvaro uppdelad på 
prenumererad tidning och gratistidning

Figuren visar antalet redaktioner i respektive kategori per månad sedan våren 2015.

Under året som gått har mediekoncentrationen ökat 
ytterligare genom att ett antal mindre tidningar lagts 
ner och NTMkoncernen gått på köprunda. Ur kom
munperspektivet har det inneburit att NTMkoncer
nen utsträckt sin redaktionella närvaro till maximalt 
10 nya kommuner. Det handlar om köp av Swepress
koncernen med bas i Vimmerby och om ett planerat 
köp av Sörmlands Media med bland annat Eskilstuna
Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms
Kuriren. ETCkoncernen har sedan förra årsboken 
gick till tryck lagt ner alla sina lokala titlar sedan det 
stått klart att de inte uppfyllde kraven för presstöd. I 
skriften Medieekonomi 2018 (Ohlsson, 2018) framgår 
det att de tio största koncernerna står för uppskatt
ningsvis mellan 90 och 95 procent av branschomsätt
ningen. Se vidare Carina Tenors kapitel.
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Medier sparar sig undan förluster

Mediestudiers årliga  mätning av reklamintäkterna till 
nyhets och samhällsjournalistik, som utförs av IRM, 
 visar även i år på rejäla tapp, trots en hög konjunktur med 
alltimehigh för reklammarknaden som  helhet 2017. 
Medier med nyhetsjournalistiskt innehåll mins kade 
2017 sina reklamintäkter med över en halv miljard.  Totalt 
sedan mätningarna började 2008 har jour nalistiken för
lorat mer än 40 procent av sina reklam intäkter i fasta 
 priser – i genomsnitt just en halv miljard om året.

I sitt kapitel med en genomgång av medieföretagens 
ekonomi visar Olle Lidbom att det framförallt är dags
pressen som är pressad – på ett år har de företagen 
förlorat 1,2 miljarder kronor i totala intäkter. Genom 
omfattande besparingar går branschen ändå med en 
begränsad vinst. Men för första gången på 42 år har 
ingen enda dagstidning en bruttomarginal på över 10 
procent.

Även gratistidningarna hade ett tufft år 2017. Det 
drabbade inte minst Metro, men även Lokaltidningen, 
Mitt i och Direktpress gjorde förluster och tappade 
 intäkter. 

På TVmarknaden gjorde TV4 under 2017 ett 
rekord resultat trots att marknaden är i stark föränd
ring med minskat tvtittande hos yngre. Olle  Lidbom 
visar att när det gäller satsning på nyheter och sam
hällsjournalistik är skillnaden stor mellan SVT och 
TV4 – det förra bolaget lägger omkring tio gånger 
större andel av sin omsättning på nyheter och sam
hällsjournalistik. 
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För radio gäller liknande fördelning, med mycket 
lite nyheter och samhällsprogram i de privata  bolagen 
medan Sveriges Radio lägger drygt hälften av sina 
 resurser på nyheter och samhällsfakta.

Och liksom tidigare år är det Google och i mindre 
 utsträckning Facebook som tar hand om  intäkterna 
som går journalistiken förbi. 2017 stod för första 
gången digital annonsering (där dessa två företag tar 
omkring två tredjedelar) för mer än hälften av de  totala 
reklaminvesteringarna i landet, visar Olle Lidbom.

Webb kompenserar inte för  
minskat pappersläsande

Liksom förra året konstaterar Ulrika Andersson i sitt 
kapitel att webbläsande av morgontidningar inte kom
penserar för tappet i pappersläsning. För kvälls  tidningar 
har däremot läsningen ökat rejält efter digi taliseringen. 
För användningen av morgontidnings sajterna syns 
dessutom en platå, där andelen regel bundna läsare 
har legat på i stort sett samma nivå under 2016 och 
2017. Samma mönster framträder  också för kvälls
tidningssajterna. Resultaten kan  enligt Ulrika Anders
son  möjligen indikera en mättnad på marknaden där 
användningen har nått sin topp.

Hon visar också att en persons samhällsengagemang 
betyder mycket för hur mycket nyheter hen konsu merar 
– särskilt bland yngre. Det finns i den yngsta ålders
gruppen en påtaglig skillnad i andelen  regelbundna 
 nyhetsanvändare bland de minst respektive de mest 
samhällsengagerade, en skillnad som  successivt mins
kar med ökad ålder.
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Dagspressen bevakar kommuner oftast

Carina Tenor har för tredje gången gjort en enkät 
med informations eller pressansvariga tjänstemän 
i landets alla kommuner. Endast en kommun avstod 
från att svara. För första gången har kommunerna i år 
svarat på hur ofta de bedömer att olika slags  medier 
rapporterar om kommunala frågor i kommunen. Det 
framgår med stor tydlighet att det ännu är prenume
rerad dagspress som oftast bevakar kommunerna. 
Endast i storstadsregionerna är ett annat medieslag 
mer frekvent: gratistidningar. Det beror framförallt 
på att de bevakar pendlingskommunerna kring 
Stockholm betydligt mer frekvent än dagstidningar 
eller etermedier. 

Däremot anger kommunerna att bevakningen från 
public service är betydligt mer sällsynt. SVT hamnar 
lägst, men Sveriges Radio bara något högre. 17 kom
muner svarar att SVT aldrig bevakar dem – för SR är 
motsvarande siffra 6 kommuner. Det kan dock, som en 
kommun konstaterar, förändras om en rejäl skandal 
inträffar – då sänder både radio och tv dag efter dag.

Carina Tenor kan övertygande visa att de 75 
 kommuner som saknar en redaktion på plats i kom
munen skiljer ut sig genom att kommunerna ger 
 bevakningen lägre betyg. Ingen kommun som har en 
tätort med minst 15  000 invånare saknar redaktion, 
och det är också här som mediebevakningen får högst 
betyg. Lägre får bevakningen i landsbygdskommuner 
och pendlingskommuner, speciellt runt större städer. 
Flera kommuner påpekar att det är residensstäderna 
som dragit vinstlotten i när det gäller public service.
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När kommunerna får bedöma hur bevakningen 
 utvecklats under det senaste året, anser de flesta att 
det är oförändrat. Men fler upplever en försämring 
än förbättring. Det kan vara intressant att  konstatera 
att när det gäller dagspressens utveckling skiljer det 
sig  mycket mellan länen. Här överväger de negativa 
omdömena i Mittmediaregioner som Jämtlands län, 
Örebro län, Gävleborgs län och Västmanlands län. 
Mittmedia har gjort kraftiga nedskärningar och drivit 
digitalisering hårt. I de län där Gota Media dominerar, 
är bilden en annan. Kronoberg är det län där balan
sen mellan försämring och förbättring är mest positiv. 
Gota Media har haft en mycket försiktigare hållning 
till förändringar av sina tidningar än Mittmedia och 
NTM, där också negativa uppgifter dominerar. 

Störst försämringar anser kommunerna skett i den 
lokala dagspressens bevakning, men även SVT:s regio
nala bevakning hamnar på minus. Gratistidningar 
och P4 rör sig också övervägande i positiv riktning. I 
ett par dussin kommuner har lokala sajter eller lokala 
eter medier enligt kommunen förbättrat sin bevakning. 
Det pekar i riktning mot att sådana aktörer på vissa 
håll kan få betydelse för bevakningen. Men ännu job
bar nio av tio lokaljournalister på medieföretag med 
sin bas i en prenumererad lokal tidning.

Störst bevakas mest – inte minst av public service

Allt från över 60 kommunnyheter på en vecka till min
dre än en handfull. Så stor är variationen mellan hög
bevakade och lågbevakade kommuner när  Gunnar 
Nygren och  Nønne Schjærff Engelbrecht i en pilot
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studie undersöker vad som skrevs om kommunen i 17 
av landets kommuner under en vecka i mars 2018. Två 
kommuner har valts per kommungrupp i SKLs klassi
ficering (utom storstadsgruppen där endast Stockholm 
mätts.) 

Sambanden är i första läget rätt självklara – stora 
kommuner bevakas mer än små. Men mest bevakas 
inte Stockholm – här stannar antalet nyheter under 50, 
medan Uppsala och Halmstad ligger kring 60. Minst 
bevakas landsbygdskommuner som MalungSälen och 
Jokkmokk med bara 3–6 nyheter i mätveckan, de flesta 
små notiser. 

Dagstidningar står för den största andelen av be
vakningen. I fem kommuner står de för all bevakning. 
Men i pendlingskommuner nära storstäder är den 
 nästan obefintlig – i Huddinge noll procent. Där är 
 istället gratistidningen allt överskuggande. 

När det gäller public service är mönstret att störst 
får mest. Stockholm har högst andel public service 
bevakning och även i större städer som Halmstad och 
Uppsala ligger det högt, medan små kommuner blir utan 
eller har någon enstaka nyhet. Undantaget är Gotland 
som är en landsbygdskommun men med  redaktioner 
från SR, SVT plus två dagstidningar. Public service 
bevakar alltså mest de redan väl bevakade,  konstaterar 
Nygren och Schjærff  Engelbrecht. 

Vad gäller innehållet i nyheterna så tycks den mer 
kritisk och konfliktfylld i högbevakade kommuner än 
i lågbevakade. 
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Jodå, journalister bor ännu mer i Stockholm

För tre år sedan undersökte Mediestudier var journa
lister bor – och kunde visa att de är väldigt koncentre
rade till Stockholm, inte minst på Södermalm. Nu tre 
år  senare har vi gjort om samma undersökning och 
nu  visar det sig att journalister i ännu högre grad bor 
i Stockholms län – men inte riktigt lika ofta  längre 
i den dyra innerstaden utan lite oftare i närförort. 
 Undersökningen är gjord så att vi fått tillgång till post
nummer för Journalistförbundets yrkesaktiva medlem
mar.  Förra gången utgjorde de en hel procent av befolk
ningen på Södermalm. Nu är siffran 0,9 procent. 

Journalister bor i mer välbärgade områden än 
 befolkningen i gemen men också oftare i  lägenheter än 
 genomsnittet. När man ser på den politiska omgiv ningen 
står det klart att journalister är under representerade där 
Socialdemokrater och Sverige demokrater bor.  

Mediestudier har också tidigare i år publicerat en kart
läggning av hur många journalister som bor i det  polisen 
kallar ”särskilt utsatta områden”. Högt räknat bor 0,5 
procent av journalisterna i dessa 23 områden. Det går att 
jämföra med 2–3 procent av hela befolkningen. 

Under det kommande året ska många viktiga medie
frågor knådas och slitas i medieföretag, i politiken och 
myndigheter. Riksdagen ska ta ställning till en färdig 
proposition om att public service ska finansieras över 
skattsedeln, regeringen – när en sådan väl tillträder – 
ska skriva proposition om hur tillståndsvillkoren för 
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public service i övrigt ska se ut i framtiden, Myndig
heten för press, radio och TV ska börja tillämpa det 
nya mediestödssystemet med bland annat ett särskilt 
stöd till underbevakade områden och – inte minst – 
ska chefer och anställda på medieföretagen fortsätta 
arbeta på hur det ska gå att finansiera journalistik, 
göra den och sprida den.  

För medborgarna finns också många sätt att bidra, 
både genom att betala för journalistik och med sitt 
engagemang för mediebevakningens betydelse i en 
demokrati.  

När nu mediekonsumtionen, medieekonomin och 
medielandskapet förändras så kraftigt, gäller det att 
veta vad som händer för att kunna veta vad man ska 
göra. Vi hoppas att denna årsbok ska bidra med kun
skap i denna process. 

På www.mediestudier.se/kommunbevakning går det 
att se mediesituationen kommun för kommun. 

Lista över kommuner som saknar både redaktion  
och lokal titel/sajt:
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Arboga kommun
Åsele kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bräcke kommun
Dorotea kommun
Forshaga kommun
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Hallsbergs kommun
Hofors kommun
Höörs kommun
Jokkmokks kommun
Kils kommun
Knivsta kommun
Krokoms kommun
Kungsörs kommun
Lilla Edets kommun
Munkfors kommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
Nykvarns kommun
Ödeshögs kommun
Örkelljunga kommun
Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun
Ragunda kommun
Salems kommun
Skinnskattebergs kommun
Smedjebackens kommun
Storfors kommun
Surahammars kommun
Timrå kommun
Vingåkers kommun
Ydre kommun
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Vita fläckar och 
medieskuggor  
– stora skillnader 
i mediernas 
kommunbevakning
Gunnar Nygren  
och Nønne Schjærff Engelbrecht*

De lokala mediernas kommunbevakning lever – men 
den är ojämnt fördelad. I högbevakade kommuner kan 
medborgarna ta del av 50–60 nyheter varje vecka som 
berör den lokala politiken och kommunens verksamhet. 
I lågbevakade kommuner stannar det på 4–5  nyheter 
varje vecka, varav många notiser och  insändare.

Det finns inga vita fläckar i den meningen att  några 
kommuner är helt obevakade. Men medieskuggorna 
ligger tunga över landsbygdskommuner utan lokal
redaktioner och storstädernas förorter som ofta har en 
gratistidning som enda nyhetskälla.

En vecka i mars 2018 hade de regionala medierna 
i Norrbotten tre nyheter som berörde kommunen i 



Vita fläckar och medieskuggor – stora skillnader i mediernas kommunbevakning | 2322 | Gunnar Nygren  och Nønne Schjærff Engelbrecht

Jokkmokk – SVT gjorde ett reportage om hur skolan 
ville förändra bilden av att det är omanligt att plugga 
och de båda tidningarnas gemensamma reporter hade 
två korta myndighetsnyheter: kommunens bokslut och 
en dom i mark och miljödomstolen. Tre nyheter som 
berörde kommunen under en vanlig vecka, och det kan 
jämföras med större och mer välbevakade kommuner 
som Halmstad och Gotland där det finns journalister 
på plats: runt 60 nyheter samma vecka. 

Klyftorna är stora mellan de lokala mediernas 
 bevakning av kommunerna. I kommunvalen växte 
många av de lokala partierna, de återfinns nu i  nästan 
var annan kommun. Det är ett tecken på att det lokala 
är viktigt för medborgarna, så viktigt att man röstar 
fram lokala eller regionala partier som ofta bygger på 
några få lokala stridsfrågor. Som i Sollefteå där var 
tredje väljare röstade på sjukvårdspartiet för att slå vakt 
om sjukhuset. Även  enkätundersökningar visar att de 
lokala nyheterna är viktiga, i SOM undersökningen 
säger nästan hälften att de är mycket intresserade av 
nyheter från området där de bor, och 42 procent är 
ganska intresserade (Nygren och Leckner 2016).

Men samtidigt har de lokala medierna gått  igenom 
ett stålbad de senaste 10–15 åren. Hälften av alla 
 lokalredaktioner har lagts ner och dagstidningarna 
har minskat antalet journalister med 30–40 procent 
( Nygren m fl 2017). Senast i raden är Hallpressen i 
 Småland som i oktober 2018 förklarade att 40 procent 
av de anställda ska bort inom fem år, tidningar ska slås 
ihop och bevakningen skärs ner. Medieutredningen 
varnade för att det uppstår ”vita fläckar” i den lokala 
journalistiken, och i internationell forskning talas det 
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om risken för ”news deserts” när de lokala medierna 
försvinner (Napoli m fl 2017, Williams och Howell 
2018). 

De lokala medierna är en del av demokratins infra
struktur, betonade kulturminister Alice Bah Kuhnke i 
samband med medieutredningen, och i den nya medie
politik som antogs av riksdagen våren 2018 finns ett 
särskilt stöd till lokala medier som vill öppna redak
tioner i svagt bevakade kommuner (Prop 2017/18:154). 
Samma tanke finns i den parlamentariska utredning 
om public service som lades fram i juni 2018, och där 
SR och SVT föreslås få ett förstärkt uppdrag i den 
 lokala journalistiken i svagt bevakade områden (SOU 
2018:50). Hur det går med detta förstärkta uppdrag, 
och i vilken mån public service får mer  pengar för att 
klara av detta återstår att se när riksdagen  behandlat 
det nya sändningstillståndet under 2019.

Tre sätt att definiera ”vita fläckar”

Det är inte självklart hur begreppet ”vita fläckar” ska 
definieras i den lokala journalistiken. I huvudsak finns 
det tre sätt att göra det, och det finns kopplingar mel
lan definitionerna:

• Om det finns en redaktion inom kommunens grän
ser som bevakar det lokala livet.

• Om det saknas redaktion på plats, men det publi
ceras någon form av lokalmedium som i huvudsak 
är riktat till lokalsamhället, en egen tidningstitel 
 eller egen nyhetssajt som bevakar orten. 
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• I vilken mån händelser inom kommunens gränser 
bevakas av lokala och regionala medier, dvs om det 
lokala återfinns i medieinnehållet.

Det finns 290 kommuner i Sverige. En dryg tredje
del av alla kommunerna saknar journalister på plats 
från tradi tionella dagstidningar och public service, 
104 kommuner (Nygren m fl 2017). Dessa kommuner 
 bevakas på distans från redaktioner på andra orter.

Om man räknar in de hyperlokala medier (gratis
tidningar och nyhetssajter) som finns på plats i kom
munerna är det 75 kommuner som saknar lokala 
journalister som finns på plats i det dagliga arbetet (se 
Tenors kapitel). 

Den vidgade definitionen av redaktionell närvaro 
räknar även in de kommuner som har lokala gratis
tidningar och lokalsajter med egna titlar (t ex gratis
tidningar i Storstockholm). Med denna definition av 
redaktionell närvaro är det 35 kommuner som helt 
saknar lokala journalister. Dessa finns i huvudsak i 
glesbygdsområden.

I den lokala medieekologin finns också lokala Face
bookgrupper och kommunernas egna webbplatser 
som viktiga informationskällor. Men även om dessa är 
viktiga för att orientera sig i det lokala samhället, så är 
det knappast en oberoende och professionell journa
listik som möter publiken på dessa plattformar.

Ytterligare en fråga är om redaktionell närvaro bara 
ska relateras till geografin, eller om också befolknings
täthet är en faktor som ska tas med i bedömningen. I 
så fall framträder andra mönster där tätbefolkade om
råden i storstadsregionerna är svagt lokalt bevakade 
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områden. Stora kommuner som Huddinge, Nacka, 
Solna, Haninge och Järfälla har lika många invånare 
som medelstora städer (80 000–100 000 vardera), men 
en mycket sparsam lokal journalistisk bevakning i en 
eller två gratistidningar. Dessa områden har tidigare 
definierats ligga i ”medieskugga” och bevakas inte i de 
stora dagliga medierna utom när det gäller våldsbrott 
och sociala problem (Nord och Nygren 2002).

När det gäller den faktiska mediebevakningen av 
olika delar av landet är det svårare. På en övergripande 
nivå finns det en journalistisk bevakning av hela lan
det. I villkoren för public service sägs att nyheterna ska 
spegla hela landet utifrån geografiska utgångspunkter, 
och både SR och SVT har delat upp landet i regioner 
för att klara av denna bevakning. Även de regionala 
och lokala tidningarna hävdar bestämt att de bevakar 
hela sina spridningsområden, oavsett om de har  lokala 
redaktioner eller inte. Hyperlokala medier berättar 
om sin del av världen genom sina kanaler, oavsett om 
det är gratistidning, nyhetssajt eller prenumererad tid
ning. Men även gratistidningar samlar sina resurser, 
till exempel så produceras drygt 30 lokala editioner av 
Mitt itidningarna som bevakar 19 olika  kommuner 
från ett gemensamt tidningshus vid Liljeholmen i 
Stockholm.

Innehållsanalyser visar ett samband mellan be
vakning och om det finns en lokal redaktion. Med en 
redaktionell närvaro blir det fler lokala nyheter, det 
blir mer samhällsanknutna lokala nyheter, mer som 
rör  social sammanhållning och mer lokal debatt, fler 
källor utanför de elitkällor som går att nå på tele
fon i kommunhus och hos polisen. Utan redaktionell 
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när varo blir det mindre lokalt innehåll och fler press
meddelanden och proffskällor (Hellekant Rowe och 
Karlsson 2017). En studie av kommunbevakningen 
i Strömsund visar att antalet artiklar om kommun
frågor minskade betydligt när lokalredaktionerna 
lades ner. Från 70–80 till ett 30tal under två veckor, 
och dessutom blev det mindre debatt och betydligt 
mindre andel av kritisk bevakning (Pålsson 2017).

Även tidningsläsarna ser en klar skillnad på om 
lokaltidningarna finns närvarande i kommunen 
eller inte. I kommuner utan en lokalredaktion ligger 
läsningen av prenumererade lokaltidningar 10 procent 
under de kommuner som har en lokalredaktion. 
Däremot är det betydligt fler som läser en lokal 
gratistidning en gång i veckan i dessa kommuner. 
Typfallet är Stockholms kranskommuner som saknar 
lokala dagstidningar. Men även utanför storstads
områdena syns en klar skillnad i tidningsläsningen 
beroende på om det finns lokalredaktion eller inte. 
Utan lokala journalister minskar troligen det lokala 
innehållet i dagstidningen, och andelen läsare sjunker 
betydligt (Nygren 2018). 

En vecka i mars i 17 kommuner

Begreppet ”vita fläckar” är alltså svårt att fånga. När 
det gäller redaktionell närvaro är det relativt lätt att 
konstatera om det finns lokala journalister på plats, 
detta finns undersökt tidigare (Nygren m fl 2017) och 
dokumenteras i Carina Tenors kapitel. När det gäller 
bevakningens innehåll är det mer av en gråskala från 
medier som på avstånd bara noterar ett fåtal händelser 
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man får från kommunens informatörer och polisen, 
till lokala medier som är en daglig del av ortens liv och 
offentlighet. Syftet med detta kapitel är att undersöka 
om det finns vita fläckar eller svagt bevakade områden 
utifrån mediernas lokala innehåll. Undersökningen är 
avgränsad till bevakningen av den lokala politiken och 
kommunens verksamhet, ett centralt område i lokal
journalistiken. Ett slumpvis urval av kommuner från 
de nio kategorier av kommuner som definierats av Sve
riges kommuner och landsting (SKL 2017) har använts 
för att få en bred spridning och för att kunna analysera 
skillnaderna mellan olika typer av kommuner. Totalt 
17 kommuner ingår i studien som gjorde under veckan 
12–18 mars 2018. 

Följande kommuner har valts ut i de nio kommun
typerna:

• Storstäder – Stockholm
• Pendlingskommun nära storstad – Huddinge och 

Kungsbacka
• Större stad – Uppsala och Halmstad
• Pendlingskommun nära större stad – Hörby och 

 Åtvidaberg
• Lågpendlingskommun nära större stad – Finspång 

och Nässjö
• Mindre stad/tätort – Oskarshamn och Gotland
• Pendlingskommun nära mindre stad – Mönsterås 

och Sölvesborg
• Landsbygdskommun – Jokkmokk och Söderhamn
• Landsbygdskommun med besöksnäring – Malung 

Sälen och Borgholm
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Alla lokala medier i kommunen ingår i studien, såväl 
prenumererade tidningar som public service, gratis
tidningar och lokalsajter. I studien är det både nyhe
ter som publicerats på mediernas webbplatser och i 
pappers tidningen som undersökts. För lokalradion 
och SVT har enbart nyheter som lagts ut på webb
platserna analyserats, något som gör att jämförelser 
mellan medierna måste göras med försiktighet. 
Lokalradion (SR P4) sänder runt 10 timmar varje dag 
med olika former av program, och bara en del av detta 
blir nyheter på webbplatsen (se metodbeskrivningen). 

Totalt blev det 420 kommunrelaterade artiklar/ 
nyheter från de lokala mediernas webbsidor i de 17 
kommunerna under veckan. Av det var 79 procent 
 redaktionella nyheter och 21 procent insändare, debatt 
och opinion.

Analysen kretsar kring fyra frågeområden:

• Hur skiljer sig omfattningen av kommunbevak
ningen mellan olika typer av kommuner och utifrån 
 lokal mediestruktur?

• Vilka typer av medier är det som står för den var
dagliga bevakningen av kommunala frågor? 

• Vilken typ av frågor är det som medierna bevakar 
och vilka källor är det som syns i de kommunala 
 nyheterna?

• Vilka kvalitativa skillnader finns det i  bevakningen 
mellan de hög och lågbevakade kommunerna? 
 Vilka konflikter skildras, hur ofta riktas det kritik 
mot kommunen? Positiva eller negativa nyheter?
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Underlaget för studien är begränsat, men det ger 
ändå en antydan om vilken typ av kommuner som 
har en stark journalistisk bevakning, och i vilka typer 
av kommuner som denna är svag eller frånvarande. I 
kommande studier kan ett större antal kommuner ingå 
i en innehållsanalys, och även en större andel av det 
lokala medieinnehållet och inte bara kommunbevak
ning. Resultaten blir då säkrare än denna studie som 
mer kan beskrivas som en pilotstudie.

En ojämn bevakning

Analysen visar mycket stora skillnader på omfattningen 
av kommunbevakningen i olika typer av  kommuner. Det 
finns både högbevakade kommuner med runt 60 nyheter 
i samtliga lokalmedier under en vecka, och  andra låg-
bevakade kommuner där det publiceras runt 10 nyheter 
eller mindre. 

Mest välbevakade är större städer med både egen 
dagstidning och redaktioner för public service. I Upp
sala var det 64 nyheter under en vecka – mer än hälften 
i dagstidningen UNT och resten i en gratistidning, en 
lokalsajt och i public service. 

Samma mönster finns i den andra större staden 
i  urvalet Halmstad med 59 kommunnyheter under 
veckan: 39 i Hallandsposten och resten i en lokalsajt 
och i public service. Även mindre städer är relativt 
välbevakade. I denna kategori finns Gotland som 
kanske är Sveriges mest välbevakade kommun med 
två dagstidningar, lokalradio och SVT. Totalt 60 
kommunnyheter under en vecka. 
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Även storstaden Stockholm har en omfattande 
bevakning med 48 artiklar under veckan (de  regionala 
nyhetsmedierna samt gratistidningar i  stadsdelen 
 Farsta). Bevakningen var jämnt fördelad mellan  olika 
typer av medier – flest nyheter fanns i SR och SVT 
 medan de prenumererade tidningarna hade  något 
färre. Lokala gratistidningar och Metro stod för lika 
många. Tillsammans gör detta Stockholms kom
mun relativt välbevakad, även om antalet nyheter per 
 invånare är litet.

För pendlingskommuner av olika slag är nivån be
tydligt lägre, de hamnar i skuggan av de större orterna 
och många av dessa är lågbevakade. Det finns undan
tag som t ex Kungsbacka med en självständig prenu
mererad lokal fådagarstidning (Norra Halland) och en 
lokal konkurrent (Kungsbackaposten). Tillsammans 
hade de båda tidningarna 39 kommunnyheter under 
veckan, varan 14 var insändare. I den andra förorts
kommunen i studien, Huddinge, fick invånarna 23 
kommunnyheter under veckan, nästan alla i de båda 
gratistidningarna som kommer en gång i veckan.

I andra pendlingskommuner runt större städer är ut
budet mer magert, mellan 9–11 kommunnyheter under 
veckan, nästan bara i de lokala tidningarna och någon 
enstaka i SR eller SVT. I två av dessa mindre pendlings
kommuner (Finspång och Mönsterås) finns en lokal
redaktion som producerar nyheter för båda tidning
arna på orten, en följd av att även de mindre smärkta 
dagstidningarna numera ingår i större  koncerner.
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Minst bevakade är landsbygdskommunerna, där två 
av de som ingår i studien saknar lokalredaktioner för 
dagstidningar (Malung och Jokkmokk). I dessa kom
muner fanns det bara tre–fyra kommunala nyheter 
 under veckan, varav de flesta var korta notiser. I de an
dra två landsbygdskommunerna i studien var ut budet 
bättre, Borgholm och Söderhamn. Där finns egna 
 lokala tidningar som producerade runt tio nyhets
artiklar om kommunfrågor vardera under veckan. 

Sammantaget kan man säga att utbudet av nyheter 
om kommunfrågor beror till stor del på den lokala 
mediestrukturen – om det finns huvudredaktion eller 
lokalredaktion för prenumererade tidningar eller inte. 
Public service producerar bara sporadiskt nyheter om 
kommuner utanför den större stad där  redaktionen 
finns, och gratismedier (tidningar och lokalsajter) 
finns mest i större kommuner. De typer av kommuner 
som har minst bevakning är landsbygdskommuner 
utan lokalredaktioner och pendlingskommuner runt 
större städer.

En annan slutsats är att insändare står för en bety
dande del av de artiklar som handlar om  kommunala 
frågor, nästan en femtedel. De är dock lika ojämnt för
delade, många insändare finns där det också finns en 
stark nyhetsbevakning. Som till exempel i Kungsbacka 
eller på Gotland med två lokala prenumererade tid
ningar i varje kommun.
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Tabell 1. Antal artiklar om kommunfrågor  
i olika typer av kommuner*

Nyhetsartiklar Ledare Insändare Totalt

Storstad 39 0 9 48

Pendlingskommun  
nära storstad 44 1 17 62

Större stad 98 1 24 123

Pendlingskommun  
nära större stad 18 0 2 20

Lågpendlingskommun 
nära större stad 18 0 2 20

Mindre stad/tätort 53 10 11 74

Pendlingskommun  
nära mindre stad 32 0 2 34

Landsbygdskommun 18 0 7 25

Landsbygdskommun 
med besöksnäring 11 0 3 14

Summa 331 12 77 420

Andel av alla artiklar 79% 3% 18% 100%

* Analysen bygger på samtliga medier i kommunen under en vecka. Två kommuner i varje 
kategori ingår utom när det gäller storstad där analysen gäller Stockholm. 

Vilka medier står för kommunbevakningen?

Dagstidningarna står för den absolut största andelen 
av den samlade kommunbevakningen, 60 procent. 
Men det finns stora variationer mellan olika kommun
typer och kommuner. 

Dagstidningarnas andel av  kommunbevakningen 
varierar från noll till 100 procent i olika  kommuner. 
Fem kommuner har endast bevakning av  dagstidningar; 
Hörby, Oskarshamn, Mönsterås, Söder hamn och 
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 Malung. I Sölvesborg och Borgholm publiceras all 
kommun bevakning, förutom en artikel i vardera kom
munen, i dagstidningarna. 

I Stockholm står dagstidningarna för drygt en tredje
del, medan dagstidningarnas bevakning av pendlings
kommunerna nära storstäder är icke befintlig och lan
dar på noll procent (Huddinge). 

Sammanlagt står fådagarstidningarna för nästan 
en tiondedel av kommunbevakningen. Den siffran är 
dock aningen missvisande eftersom Kungsbacka är 
den enda kommunen i undersökningen där kommun
bevakningen sköts av fådagarstidningar. Men i just 
Kungsbacka spelar de lokala fådagarstidningarna 
stor roll. De två konkurrenterna, Norra Halland och 
Kungsbackaposten, står tillsammans för all kommun
bevakning. Inga andra kommuner i undersökningen 
bevakas av fådagarstidningar.  

Också när det gäller public service finns stora 
skillnader i bevakningsgraden mellan kommunerna. 
Stockholm har överlägset högst andel public service
bevakning. 40 procent av storstadens kommunbevak
ning sker i public servicekanalerna. Stockholm är 
också den enskild största kommunen när det kommer 
till antalet public servicenyheter. Ser man till antalet 
artiklar per kommuntyp är det de större städerna som 
public service producerar mest material om. Samman
lagt 21 kommunnyheter i  Halmstad och Uppsala. Till
sammans utgör  artiklarna om dessa tre kommuner tre 
fjärdedelar av alla  nyheter i public servicekanaler. Det 
står i skarp kontrast mot de sex kommuner som den 
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undersökta veckan  saknat nyheter från public service; 
Hörby, Mönsterås,  Malung, Kungsbacka, Söderhamn 
och Oskarshamn. I andra kommuner rör det sig om 
något enstaka inslag i lokalradio eller SVT regionalt 
under veckan. Utom på Gotland, som generellt är väl
bevakat, som har sex public serviceartiklar. Det är 
med andra ord de redan välbevakade kommunerna 
som också bevakas mest  intensivt av public service 
bolagen.

Gratistidningar finns mest i större kommuner, vilket 
påverkar hur andelen av bevakningen fördelas. I 11 av 
17 kommuner finns det ingen bevakning alls i gratis
tidningar. Det gäller alla landsbygdskommuner med 
och utan besöksnäring och pendlingskommuner nära 
både mindre och större städer. 

I lågpendlingskommuner som Nässjö och Finspång 
finns enstaka artiklar i en gratistidning. Eftersom låg
pendlingskommunerna generellt är dåligt bevakade 
utgör gratistidningarnas bevakning en tiondedel av 
kommuntypens samlade bevakning. 

I Stockholm och de större städerna är gratis
tidningarna däremot en viktig källa till  information. Här 
sker mellan 22 och 30 procent av kommun bevakningen 
av gratistidningarna. I Huddinge är gratis tidningarna 
den allt överskuggande största informa tionskanalen. 
19 av 23 artiklar är publicerade av gratistidningar. Utan 
dem hade Huddinges samlade bevakning uppgått till 
fyra artiklar från public servicebolagen. Lokalsajterna 
24Uppsala och 24Halmstad ingår också i denna kate
gori med 20 kommunnyheter.
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Tabell 2. Antal artiklar i olika medier  
i olika typer av kommuner

Gratistidning 
och lokalsajt

Pren.  
dagstidning 
(minst 3 d/v)

Pren. 
fådagarstidn. 

(1–2 d/v)
SR SVT Totalt

Storstad 14 15 0 8 11 48

Pendlingskommun 
nära storstad 19 0 39 3 1 62

Större städer 27 75 0 13 8 123

Pendlingskommun 
nära större stad 0 18 0 0 2 20

Lågpendlings
kommun nära 
större stad 2 13 0 2 3 20

Mindre stad/
tätort 1 67 0 6 0 74

Pendlingskommun 
nära mindre stad 0 33 0 0 1 34

Landsbygds
kommun 0 22 0 1 2 25

Landsbygds
kommun med 
besöksnäring 0 13 0 1 0 14

Summa 63 256 39 34 28 420

Andel av alla  
kommunnyheter 15% 61% 9% 8% 7% 100%

Kommunpolitiker dominerar offentligheten

Politiker är de mest synliga källorna i mediernas 
 bevakning i samtliga kommuntyper. Sammantaget 
syns politikerna i 39 procent av alla artiklar. Mest 
synliga är kommunpolitikerna i  pendlingskommuner 
nära större städer och landsbygdskommuner med 
 besöksnäring, som också är bland de sämst bevakade. 
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Medborgare och kommunanställda är näst mest syn
liga källorna i de större städerna och syns i  cirka en 
femtedel av alla artiklar, medan  kommunala tjänste
män får synas i 17 procent av artiklarna. I landsbygds
kommuner med besöksnäring syns medborgarna 
inte alls. Medborgarnas synlighet i bevakningen är 
generellt lägre i lågt bevakade kommuner (i  Jokkmokk, 
Malung och Borgholm syns de inte alls). I de mer välbe
vakade kommunerna är mönstret något mer ojämnt. I 
Huddinge, Kungsbacka, Uppsala och Stockholm syns 
medborgarna i cirka en fjärdedel av artiklarna. På 
Gotland, som är den näst bäst bevakade kommunen, 
är medborgarna bara synliga i tio  artiklar, en tiondel 
av artiklarna.  

Också när det kommer till kommuntjänste
männens synlighet finns det stora skillnader  mellan 
 kommunerna. Återigen är det de sämst  bevakade 
kommunerna där inga tjänstemän syns. I de tre bäst 
 bevakade kommunerna, Uppsala, Gotland och Halm
stad, är kommuntjänstemännen synliga i tio till 13 
 artiklar.

Vilka frågor bevakas av lokalmedierna?

Tre områden står i centrum för mediernas kommun
bevakning – den politiska makten i kommunen, skol
frågor och bostad/bygg/planfrågor. Men fördelningen 
mellan dessa ämnesområden skiljer sig åt mellan olika 
delar av landet, mellan olika typer av kommuner.

I Stockholm och de två storstadsnära kommuner 
som undersöktes dominerade bostad samt plan och 
byggfrågor starkt, kanske en återspegling av bostads
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bristen och expansionen i storstadsområdena. Även 
den lokala politiken fick stort utrymme, medan om
råden som äldreomsorg, fritidsfrågor och  kommunens 
tekniska avdelningar (VA, energi mm) knappt beva
kades alls under den undersökta veckan.

I större städer och kommuner runt dessa (6 av kom
munerna i studien) var det andra sakfrågor som stod 
i centrum. I första hand skolan och äldreomsorgen 
som bevakades intensivt. Den lokala politiken fick 
 något mindre utrymme än i storstadsområdena  liksom 
bostads frågor. I dessa kommuner som ofta är hög
bevakade, så genererar denna bevakning troligen fler 
nyheter inom de kommunala verksamheterna genom 
diariekollar och tips. Detta kan vara en orsak till att 
skola och äldreomsorg är så vanliga ämnen i dessa 
högbevakade kommuner.

I mindre städer och i landsbygdskommuner (8 av 
kommunerna i studien) är mönstret detsamma som 
i större städer, fast ännu mindre om bostäder efter
som det ofta inte är något problem i dessa kommuner. 
Äldreomsorg, skola och bygg/planfrågor får uppmärk
samhet liksom den lokala politiken.

Det är också stora skillnader mellan vilka ämnen 
som finns i nyheter och i insändare. Mer än fyra av tio 
av alla artiklar om äldreomsorg (44 procent) var in
sändare, kanske en återspegling av vad som är viktigt 
för dagstidningarnas åldrande läsare. Andra populära 
ämnen bland insändarna var politik, gator och vägar 
samt skola där uppåt en fjärdedel av artiklarna var 
 insändare.
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Tabell 4. Ämnen i mediernas kommunbevakning  
i olika typer av kommuner (%)

Storstads
regioner*

Större städer 
och kommuner 

nära dessa*
Mindre städer 
och landsbygd* Antal artiklar

Bostad 17 6 3 33

Bygg och  
planfrågor 9 9 10 39

Fritid 1 8 3 18

Förskola 4 2 3 11

Gator o vägar 12 8 5 33

Kultur 7 7 6 29

Miljö 3 1 5 11

Politik 20 13 19 71

Skola 11 19 14 63

Teknik (energi,  
VA mm) 1 4 6 17

Äldreomsorg 2 14 11 41

Övrigt 14 10 16 54

Summa 100 100 100 420

*I denna tabell har SKLs nio kommuntyper reducerats till tre kategorier utifrån SKLs 
indelning.

Mindre kritik och färre konflikter  
i lågbevakade kommuner

Nästan hälften av artiklarna skildrar en tydlig kon
flikt. De välbevakade kommuntyperna har  generellt 
en  högre andel artiklar med en tydlig konflikt. I 
 Stockholm, större städer, mindre stad/tätort, och 
pendlingskommunerna nära en storstad har mellan 
42 och 62 procent av artiklarna en tydlig konflikt. 
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 Uppsala,  Gotland, Kungsbacka, Huddinge och Stock
holm har alla en tydlig konflikt i mer än hälften av 
artiklarna – alltså mer än genomsnittet för samtliga 
artiklar i undersökningen. Halmstad är undantaget 
bland de välbevakade kommunerna och har en tydlig 
konflikt i bara 32 procent av artiklarna. 

I de lågbevakade kommunerna är konfliktnivån 
lägre. För landsbygdskommuner med besöksnäring 
och lågpendlingskommunerna har mellan 15 och 27 
procent av artiklarna en tydlig konflikt. Ingenstans är 
kommunbevakningen helt utan tydliga konflikter, och 
de två kommuner som har högst andel av konflikter 
i bevakningen är också två av de lågbevakade, som i 
Söderhamn där fokus ligger på konflikter mellan miss
nöjda medborgare/brukare och kommunen i 10 av 19 
artiklar – missnöje med snöröjning, med lokalbrist på 
skolor, med stödboende som tvingas stänga och gamla 
som får vänta på trådlösa nätverk.

Konfliktmönstren i hela landet liknar Söderhamns, 
även om det inte är lika uttalat. Nästan hälften av 
alla artiklar som handlar om konflikter gäller  strider 
 mellan kommunen och missnöjda medborgare/ 
brukare.  Denna typ av kommunbevakning faller väl 
in i den traditionella medielogiken av att medierna 
ska stå på ”den lille mannens sida” mot kommunen 
som makt havare. De politiska konflikterna är mer 
 sällsynta, bara 10 procent av alla artiklar handlar 
om politiska konflikter. Lika stor andel handlar om 
 kommunens konflikter med omvärlden, t ex landsting 
eller staten.
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Tabell 5. Andel konflikter och konfliktmönster  
i kommunbevakningen (% av alla artiklar)

Andel  
med  

konflikter

Kommunen  
– 

medborgare

Politiker 
– 

politiker

Kommunen 
– 

omvärlden

Internt 
i kom
munen

Antal 
artiklar

Storstad 58 23 15 19 2 48

Pendlings
kommun nära 
storstad 53 37 8 8 5 62

Större städer 42 24 4 10 7 123

Pendlings
kommun nära 
större stad 45 10 15 0 25 20

Lågpendlings
kommun nära 
större stad 15 10 0 0 5 20

Mindre stad/
tätort 62 22 15 18 11 74

Pendlings
kommun nära 
mindre stad 27 6 18 6 0 34

Landsbygds
kommun 60 40 12 4 4 25

Landsbygds
kommun med 
besöksnäring 21 0 14 7 0 14

Procent  
(av alla 
artiklar) 47 23 10 10 7 420

Sammantaget är bilden av konflikterna att de är van
ligare i högbevakade kommuner, medan låg nivå på 
bevakningen också ofta ger en ”snällare” journalistik – 
färre konflikter som skildras. Även om det finns undan
tag i vissa lågbevakade kommuner. Detta understryks i 
en analys av hur ofta kritik riktas mot kommunpoliti
ker i den lokala mediebevakningen. I de högbevakade 
kommunerna sker detta i nästan hälften av artiklarna, 
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medan det i de lågbevakade kommunerna bara sker i 
15–20 procent av artiklarna (undantaget Söderhamn). 
Låg nivå på bevakningen verkar oftast betyda också en 
mer okritisk bevakning. 

Det finns inga stora skillnader mellan olika typer 
av medier när det gäller kritiknivån gentemot kom
munen. Däremot skiljer det sig mellan olika typer av 
innehåll. Inte oväntat är insändarna mer kritiska mot 
kommunen, sju av tio innehåller sådan kritik. Ännu 
mera kritiska är tidningarnas ledare som 11 av de 12 
gånger man kommenterar kommunala frågor också 
är kritiska. I den dominerande nyhetsbevakningen är 
tonen mindre kritisk, bara i 35 procent av alla nyhets
artiklar och inslag finns kritik mot kommunen uttalad.

Detta mönster syns också i en analys av tendensen i 
artiklarna/inslagen i relation till kommunen. Hälften 
av alla kommunnyheter är positiva gentemot kommu
nen och dess företrädare, en siffra som kanske förvå
nar kommunpolitiker som ofta klagar på att medierna 
är så negativa. Bara drygt var tredje artikel är negativ i 
relation till kommunen.

När det gäller tendens är skillnader mellan hög och 
lågbevakade kommuner mindre, och de mest välbeva
kade större städerna har också en högre andel positiva 
artiklar. Men andra högbevakade kommuner har lägre 
andelar positiva artiklar, t ex storstadsområdena och 
Gotland. Över lag är artiklarna i de sämst bevakade 
kommunerna mer positiva än artiklarna i mer väl
bevakade kommuntyperna. I Malung och Jokkmokk 
är inga artiklar negativa. Nässjö och Borgholm har 
 endast en negativ artikel vardera, medan Mönsterås 
och Finspång har två.
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Tabell 6. Tendens i relation till kommunen  
i mediebevakningen (%)

 Negativ Neutral Positiv
Antal  

artiklar

Storstad 46 8 46 48

Pendlingskommun 
nära storstad 52 8 40 62

Större städer 32 12 56 123

Pendlingskommun 
nära större stad 40 15 45 20

Lågpendlings
kommun nära  
större stad 15 15 70 20

Mindre stad/tätort 43 12 45 74

Pendlingskommun 
nära mindre stad 15 15 70 34

Landsbygdskommun 52 12 36 25

Landsbygdskommun 
med besöksnäring 7 43 50 14

Summa 155 53 212 420

Procent 37% 13% 50% 100%

Snällare journalistik där bevakningen är låg  
– men inte alltid

Analysen visar ett visst samband mellan omfattningen 
på bevakningen och hur kommunen skildras:

 I högbevakade kommuner är andelen konflikter 
i bevakningen högre, det finns mer tydlig kritik mot 
kommunen och en mindre andel positiva nyheter. Det 
är också fler insändare som ofta är kritiska mot kom
munen. Undantaget är Halmstad som har en betydligt 
mindre andel kritik mot kommunen, färre konflikter 
och en större andel positiva nyheter.
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I lågbevakade kommuner är mönstret oftast det 
motsatta – mindre andel konflikter och kritik, fler 
positiva nyheter. Men även här finns undantag som 
 Söderhamn och Oskarshamn där medierna är mer kri
tiska och skildrar fler konflikter. Fast med en lägre nivå 
på bevakningen blir antalet artiklar ändå inte så högt 
(sammanlagt 19 respektive 14 artiklar om kommunen 
under veckan).

Detta skulle kunna betyda att de kommuner som är 
lågbevakade har färre konflikter och är mer välskötta. 
Men troligare förklaringar är att det inte finns redak
tionella resurser för en mer kritisk bevakning och/eller 
att banden mellan de lokala medierna och kommunens 
makthavare är för starka. Det kan också vara så att brist 
på redaktionella resurser gör medierna i lågbevakade 
kommuner mer beroende av pressmeddelanden från 
kommunala informatörer.

Kommunbevakning handlar alltså inte bara om hur 
många nyheter som handlar om kommunfrågor, det 
handlar också om på vilket sätt kommunen bevakas. 
I enkäter med kommunala informatörer säger de att 
det är ganska lätt att få pressmeddelanden publice
rade utan större ändringar, hälften av alla informa
törer  säger att det händer ofta eller mycket ofta när 
det  gäller den lokala prenumererade tidningen (Tenor 
2017). Dessa pressmeddelanden är knappast kritiskt 
granskande gentemot kommunen.
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Några slutsatser

Det går att ha många invändningar mot resultaten i 
 denna studie. Det är relativt få kommuner som  ingår 
i urvalet, 17 av landets 290 kommuner. Tiden är kort, 
bara en vecka och tillfälligheter kan därför  påverka 
 resultatet. Det är dessutom svårt att jämföra olika 
 typer av medier. Till exempel lokalradion sänder runt 
10 timmar  varje dag, och kan ha haft  direktsändningar 
och  debatter som berör kommunfrågor utan att det 
syns som nyheter på lokalradions sajter. Det gör att 
jämförelser mellan medieformer måste göras försiktigt.

Trots dessa begränsningar går det att dra  några 
 generella slutsatser om hur lokala och regionala 
 medier bevakar kommunernas verksamhet och den 
lokala politiken. Den främsta slutsatsen är att skillna
derna mellan kommuner är mycket stora:

Större städer och kommuner med huvudredaktioner 
för dagstidningar och public service bevakas  intensivt. 
Till exempel Uppsala, Halmstad och Gotland där 
det fanns runt 60 artiklar/inslag om kommunnyheter 
i  varje kommun. Det kan jämföras med glesbygds
kommuner som Malung och Jokkmokk som hade tre 
respektive sex nyheter med koppling till kommunen 
under veckan. I förhållande till sin storlek är också en 
förortskommun som Huddinge (landets 14:e största) 
klent bevakad med 23 kommunnyheter under veckan.



Vita fläckar och medieskuggor – stora skillnader i mediernas kommunbevakning | 4746 | Gunnar Nygren och Nønne Schjærff Engelbrecht

Några andra slutsatser är:
• De prenumererade tidningarna (både  dagstidningar 

och fådagarstidningar) står för större delen av 
kommunbevakningen, 70 procent av alla kommun
nyheter under veckan. 

• Gratistidningarna är viktiga i storstadsområden och 
större städer, och står totalt för 15 procent av kom
munnyheterna. I förortskommunen Huddinge står 
gratistidningarna för nästan alla kommun nyheter.

• Public service står för 15 procent av nyheterna totalt 
sett. Tre av fyra nyheter handlar om de tre  största av 
de 17 kommunerna (Stockholm, Uppsala och Halm
stad). Övriga kommuner får en sporadisk  bevakning. 

Kommunbevakningen har vissa gemensamma drag 
i alla typer av kommuner: de dominerande källorna 
är kommunpolitiker och tjänstemän, den vanligaste 
 typen av konflikter handlar om missnöjda med borgare 
mot kommunen. Kritik mot kommunen finns mest i 
opinionsmaterial, två av tre nyhetsartiklar är positiva 
gentemot kommunen. Men det finns också skillnader i 
bevakningen mellan hög och lågbevakade kommuner. 
Siffrorna tyder på att det är en ”snällare” bevakning 
i lågbevakade kommuner – färre konflikter, mindre 
 kritik mot kommunen och mer positiva nyheter.

Finns det då ”vita fläckar” i kommunbevakningen, 
delar av landet som inte bevakas alls av några  lokala 
eller regionala nyhetsmedier? Det korta svaret är nej. 
Ingen av de 17 kommunerna saknade helt medie
bevakning under den aktuella veckan. Men studien 
visar också att det finns mycket stora skillnader både 
i omfång på bevakningen och hur bevakningen ser 
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ut. Visserligen kan man invända att det är naturligt 
att mindre kommuner får en mer sparsam bevakning, 
det händer mer i större kommuner och det finns fler 
invånare som genererar nyheter. Men samtidigt finns 
det en lokal politik och ett kommunalt maskineri som 
kräver en bevakning från medier utifrån ett demokrati
perspektiv, vare sig kommunen har 5 000 invånare 
(Jokkmokk) eller 955 000 invånare (Stockholm). Det 
finns en lägstanivå för bevakningen om medborgarna 
ska ha en chans att kunna följa kommunala frågor och 
lokal politik i medierna. 

Studien visar att det finns svagt bevakade områden, 
både i relation till denna lägstanivå och i relation till 
kommunernas storlek. Vilka kommuner som kan räk
nas som svagt bevakade utifrån innehållsanalysen, 
hänger ihop med mediestrukturen i kommunen:
• Landsbygdskommuner utan en redaktionell närva

ro från dagstidningar (Malung och Jokkmokk) når 
inte upp till lägstanivån för kommunbevakning. Frå
gan är också om en rad kommuner med en lokal
redaktion gör det, både med tanke på ett lågt antal 
nyheter och den mer okritiska journalistiken. T ex 
Nässjö där bara en av de elva nyheterna förmedlade 
en kritik mot kommunen.

• I storstadsområden är variationen stor. I Kungs
backa med två prenumererade fådagarstidningar 
är bevakningen och den lokala debatten intensiv. I 
den betydligt större förortskommunen Huddinge är 
bevakning och debatt betydligt mindre med bara två 
gratistidningar som kommer varje vecka. I Stock
holm med många olika typer av medier är kommun
bevakningen trots detta mindre än i större städer.
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Fyller lokalmedierna det lokala samhällets  
behov av journalistik?

I forskning om lokaljournalistik i USA jämförs den 
 lokala journalistiken också utifrån invånarantal och 
den sociala sammansättningen på olika orter. En slut
sats där är att mindre och välbärgade orter har betyd
ligt mer av lokal journalistik och att den där uppfyller 
demokratiska behov bättre än i större och fattigare stä
der (Napoli m fl 2017). Men det finns också stora delar 
av USA som förlorar sina lokala medier. En ny rapport 
visar att 1 300 lokala samhällen i USA förlorat sin 
 lokala journalistik när tidningen lagts ner, och många 
andra tidningar har förvandlats till  ”spök tidningar” 
med bara annonser och livsstilsreportage. Forskare 
vid University of North Carolina  konstaterar att det 
är i fattiga områden med lågutbildad och åldrande 
 befolkning som ”nyhetsöknarna” tenderar att breda 
ut sig mest (Schmidt 2018).

Den fortsatta forskningen om den svenska  lokala 
journalistiken och demokratin skulle kunna utgå från 
den modell som de amerikanska forskarna  arbetat fram 
(Napoli m fl 2017). Denna utgår från lokal samhällets 
behov, och analyserar tre nivåer: infrastruktur (vilka 
lokala medier som finns närvarande i lokalsamhället), 
den lokala journalistikens innehåll och i vilken mån 
den fyller grundläggande medborgerliga behov. Resul
taten sätts också i relation till samhällets storlek och 
sociala struktur, och resultatet blir en nyanserad bild 
av i vilken mån de lokala medierna fyller de behov som 
den lokala demokratin och medborgare har. Denna 
modell förenar både journalistisk närvaro och inne
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hållet i det som produceras – båda dessa sidor behövs 
för att avgöra vad som är vita  fläckar, medieskuggor 
eller välbevakade lokala samhällen.
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Metodbeskrivning: 

Utifrån SKL:s nio olika kommuntyper har 17 kom
muner slumpats fram via en slumpgenerator. Eftersom 
det i kategorien ”Storstad” bara finns tre städer, Stock
holm, Malmö och Göteborg, är enbart en kommun 
från  denna kategori med i urvalet, medan två kommu
ner från de övriga kategorierna ingår i urvalet. Gratis
tidningarna Stockholm Direkt och Mitt i ger ut flera 
lokala tidningar inom Stockholm stad, i denna studie 
är det  tidningarna från området Farsta/Sköndal som 
 analyserats. 
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För varje kommun som ingår i undersökningens 
 urval har en lista på medier som bevakar kommunen 
tagits fram. Varje medium har sedan analyserats ett i 
taget. Den undersökta perioden sträcker sig från 12 till 
18 mars 2018. Allt material som ingår i  undersökningen 
har publicerats under denna period.  

Materialet har i första hand tagits fram via Medie
arkivet Retriever via en sökning på respektive kom
muns namn, kommunnamnet med genitiv s, och 
orden kommun, kommunfullmäktige, kommunen, 
Kommunal råd (för Stockholm: borgarråd), skola, 
nämnd, nämnden, styrelsen, kommunstyrelsen, kom-
munstyrelse, bibliotek, val, valet, valen, äldre, miljö, 
fritid, förskola, kultur, kommunfullmäktige under 
 perioden 12–18 mars. 

Allt material som handlade om kommunpolitik 
och kommunal verksamhet, även det som är kommu
nens ansvar men bedrivs i privat form (skola, vård, 
 förskola), har sedan kodats.

Sökningarna har gjorts både bland mediernas 
tryckta publiceringar och på webbupplagorna. Vissa 
tidningar, Svenska Dagbladet till exempel, har inte 
webbartiklarna registrerat i Retriever, medan andra 
tidningar har ett mycket begränsat urval av  artiklarna 
från papperstidningen publicerade på webben.  Dagens 
Nyheter har däremot fler artiklar på webben än i 
pappers upplagan. I undersökningen ingår därför både 
webb och pappersupplagor. Inga artiklar har dock 
kodats två gånger. 

Vissa kommuner bevakas av olika tidningar som 
 publicerar identiska artiklar. Detta är fallet med Baro
metern och Östra Småland i Mönsterås, Norrbottens
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kuriren och Norrländska Socialdemokraten i Jokkmokk 
samt  Norrköpings Tidningar och Folkbladet i Finspång. 
Två identiska  artiklar har kodats en gång eftersom med
borgarna inte får tillgång till mer information bara för att 
samma  artikel publiceras fler gånger. 

En artikel, inklusive eventuell faktaruta, är en 
 analysenhet. 

De tidningar som inte fanns med i mediearkivet, 
bland annat gratistidningarna Direktpress och Mitt i, 
har letats fram i tidningarnas egna mediearkiv på nätet 
och har sedan analyserat manuellt. Samma sökord och 
analyskriterier som för artiklar framtagna i Retriever 
har använts. 

I public servicemedierna har sökningarna gjorts via 
Googles sökmaskin. Sökorden har här varit be gränsade 
till kommunnamnen. För artiklar från  Sveriges Tele
vision har det söks på ”site:svt.se kommun namnet”, 
medan det för att få fram alla  artiklar om respektive 
kommun från Sveriges Radio har varit nödvändigt 
att söka på både ”site:sr.se kommunnamnet” och 
” site:sverigesradio.se kommunnamnet”. Därefter har 
alla nyheter som behandlar kommunens verksamhet 
och lokal politik analyserats.
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Inledning

Dagspressföretagens nedskärningar slår hårt mot 
kommunbevakningen runt om i Sverige – och public 
service kan inte ersätta det som går förlorat. Så går det 
kort att sammanfatta resultatet av den enkät som för 
tredje året gått ut till kommunernas informations- och 
pressavdelningar. 

Dessutom tittar vi närmare på frågan om det spe-
lar någon roll var journalisterna sitter. Årets enkät har 
nästan 100 procent svarsfrekvens, med svar från 289 
av Sveriges 290 kommuner. Den visar att frånvaron 
spelar olika stor roll i olika kommuner. Att det inte 
finns en redaktion på plats betyder inte att en kommun 
är en vit fläck när det gäller mediebevakning. Sam-
tidigt är sambandet mellan en redaktion på plats och 
att kommunen upplever en bra mediesituation tydligt. 
Framför allt är det närvaron av en dagspressredaktion 
som drar upp betyget.
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Men medielandskapet förändras och på några få 
 orter ses nya hyperlokala medier som ett lyft när det 
gäller regelbunden kommunbevakning. På andra  ställen 
tycker man att de saknar en professionell publicistisk 
hållning vilket ger negativa konsekvenser. 

De svarande har fått gradera hur ofta olika medieslag 
rapporterar om kommunen och om bevakningen blivit 
sämre eller bättre det senaste året. De har också delat 
med sig av sin lokala kunskap om eventuella medieför-
ändringar, något som är till stor hjälp när Medie studiers 
databas över medier i varje kommun1 ska  uppdateras.

Ett stort tack för arbetsinsatsen att sortera siffrorna 
på medieslag, kommuntyper och regioner ska gå till 
Leo Wallentin på Journalism ++. 

Bakgrund

Hur många lokalredaktioner fanns det egentligen som 
mest i Sverige, och när inföll den tidpunkten?  Frågan 
känns inte helt orimlig med tanke på  uppgifterna 
om att hundratals redaktioner lagts ner de senaste 
decennierna. När kostnader ska skäras inom medie-
företagen ligger lokalredaktionen ofta illa till och i dag 
täcks allt fler geografiska områden från centrala eller 
samman slagna redaktioner. 

Det mest finmaskiga nätet har tillhört svensk lokal-
press. Här kan vi urskilja två genomgripande för-
ändringar de senaste decennierna: Först valde många 
tidningar att renodla sina bevakningsområden och 

1 http://mediestudier.se/kommunbevakning/
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lämna utgivningsorter med färre läsare. Det var ex-
empelvis redaktioner på andra sidan länsgränsen, 
eller på orter där en annan, konkurrerande titel hade 
en starkare  position. Efter flera stora strukturaffärer 
har vi också fått en omfattande ägarkoncentration. I 
dag ägs cirka 90 procent av svensk tidningsmarknad 
av åtta koncerner (Ohlsson 2016). När tidningar bytt 
ägare har allt fler forna konkurrenter hamnat i sam-
ma koncern, vilket gjort uppdelningen av marknaden 
ännu mer logisk. Nästa steg blev samordning mellan 
tidningar, med hopslagningar eller rena nedläggningar 
av redaktioner. De flesta lokala titlar fick leva vidare, 
men i stället blev det allt vanligare att publicera samma 
lokala material i flera titlar, så kallad syndikering. På 
bara tolv år, mellan 2004 och 2016, försvann nästan 
varannan lokalredaktion (Nygren med flera 2017).

Uppgifterna är inte helt jämförbara och heltäck-
ande, men 2004 fanns minst 258 lokalredaktioner 
inom dagspressen, 2014 bara 164 (Nygren & Althén 
2014). 2017 fanns 113 lokalredaktioner bland svenska 
3–7-dagarstidningar plus ytterligare 33 hos fådagars-
tidningarna (Nygren & Nord 2017).

Även bland gratistidningar finns exempel på att 
 redaktioner centraliserats. Exempelvis görs Lokal-
tidningens 27 lokala editioner numera från fem drifts-
enheter i Helsingborg, Kristianstad,  Landskrona, 
Malmö och Mjölby. Mitt i-koncernens 31 titlar utgår 
från en och samma redaktion i Stockholms kommun, 
medan Direktpress sitter något mer utspritt.
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Betydelsen av att ha en lokalt placerad redaktion har 
både lyfts fram och tonats ner i olika sammanhang. I 
den här heltäckande enkäten framträder ändå en tyd-
lig skillnad i hur kommuner upplever sin samman-
lagda mediesituation. Utfallet har också jämförts med 
de uppgifter som finns i Mediestudiers databas om 
 vilken typ av medier som finns på plats.

Medieförändringar

Senaste året tycks nedläggningstakten av lokal-
redaktioner inom traditionell dagspress ha minskat. 
Nu har vi bara hittat några enstaka exempel, som att 
Vingåker börjat bevakas från Katrineholms- Kurirens 
centralredaktion i Katrineholm och att  Vimmerby 
 Tidning lämnar sin redaktion i Mariannelund 
(Vimmerby kommun).

När det gäller hela titlar, så har relativt få tidningar 
inom traditionell dagspress lagts ner, trots den ekono-
miska krisen (Ohlsson 2016). När Laholms Tidning 
begärts i konkurs i oktober 2018 efter nästan 90 års ut-
givning får det DN:s Martin Jönsson att se med oro på 
framtiden: Ser vi början på en tidningsdöd som snart 
kommer till fler orter?2 

Nya redaktioner och titlar tillkommer förstås  också 
bland svenska lokalmedier. Några blir  kortlivade. 
I  förra årsboken noterade vi ett växande antal 
 lokala, prenumererade veckotidningar från ETC och 
 nystartade digitala redaktioner under 24 Journalistik. 

2 https://www.dn.se/kultur-noje/martin-jonsson-en-lokaltidning-dor-
men-nastan-ingen-marker-hur-allvarligt-det-ar/
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Redan i slutet på november 2017 kom nyheten att ETC 
lägger ner 15 lokala titlar3 eftersom de inte lyckats 
uppfylla reglerna för presstöd. Då hade ETC Malmö 
och ETC Örebro varit i gång ända sedan 2009, medan 
ETC i Västerås, Växjö och Jönköping knappt hunnit 
starta. Under 2018 har Varberg och Falkenberg också 
fått egna 24-sajter, samtidigt har företaget stängt sina 
redaktioner i Malmö, Helsingborg, Ystad, Uppsala 
och Trelleborg, och planerar nu att koncentrera all 
verksamhet till Kalmar och Halmstad.

Gratistidningen Umeå Tidning startades som en 
uppstickare 2012, men läggs ner oktober 2018, något 
som förklaras med att efterfrågan på annonser i tryckt 
tidning minskat.4

Ägarbyten inom mediebranschen påverkar också 
medielandskapet. I oktober 2018 kom nyheten om 
 NTM:s avsikt att ta över Sörmlands media med titlarna 
Eskilstuna- Kuriren med Strengnäs Tidning, Söder-
manlands  Nyheter och Katrineholms-Kuriren.5 Den 
1 mars 2018 blev NTM också nya ägare till Swepress 
tidningsrörelse med titlar i Kalmars och Östergötlands 
län. Swepress ger ut Vimmerby Tidning, med editio-
nerna Västerviks- Posten, Linköpings Tidning och 
Kinda- Posten. Snart kom beskedet att lokalredaktio-
nen i  Mariannelund (Vimmerby kommun) försvinner 
och att upplagan  Västerviks-Posten läggs ner.6 I  köpet 

3 https://www.medievarlden.se/2017/11/etc-lagger-ned-15-tidningar/
4 https://www.medievarlden.se/2018/10/umea-tidning-gar-i-graven/
5 https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/ntm-koper- sormlands-

media-6929821
6 https://www.medievarlden.se/2018/04/ntm-lagger-ned-vasterviks- 

posten/



Kommunerna om den lokala journalistiken 2018 | 5958 | Carina Tenor

ingick också  gratistidningarna Linköpings-Posten, 
Norr köpings-Magazinet och Västerviks kommun extra, 
vilket  ledde till att NTM lade ner sin egen gratistidning 
Mera  Västervik Vimmerby Hultsfred i juni 2018.7

Den hårda konkurrensen i medietäta Jönköping 
gjorde att Newsgruppen i Sverige AB valde att lägga 
ner sin ursprungssajt Jkpg News (tidigare Jmini med 
startår 2012), för att i stället behålla systersajterna som 
startades i Linköping och Norrköping 2017.8 Digitala 
uppstickaren Dagens Vimmerby har också utökat med 
fler sajter, först i Hultsfred, och efter att NTM lagt ner 
Västerviks-Posten, även i Västervik.9

Några nya titlar har också tillkommit, och än vet 
vi inte mycket om den roll som Trosapodden (Trosa 
kommun), en gratistidning som Punkt  Nordmarken 
(Årjängs kommun) samt sajter som Orsanyheter 
(Orsa) och BoråsDLY (Borås kommun) kommer att 
spela i medielandskapet.

Kommunjournalistik

På det lokala planet är kommunen en dominerande 
 aktör på många sätt, som serviceorgan, arbetsgivare, 
myndighet och arena för den lokala politiken. Kom-
munala nyheter handlar alltså både om övergripande, 
allmänpolitiska frågor och olika verksamheter. Att 
studera kommunjournalistik kan både handla om hur 

7 http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/24029/ntm-lagger-ned- 
ytterligare-en-lokal-tidning-blev-manga/

8 https://www.jnytt.se/article/nyhetssajt-laggs-ner-i-jonkoping/
9 https://www.medievarlden.se/2018/08/vastervik-far-ny-hyperlokal- 

nyhetssajt/
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nyheterna blir till och vilka effekter de får: Hur på-
verkas medborgarnas uppfattning om kommunen av 
 medierna? Och vem styr mediebilden – är det kommun-
politiker eller journalisterna? (Asp 1997) 

Den här undersökningen tar upp tillståndet för 
svensk kommunaljournalistik ur en tredje aktörs per-
spektiv, nämligen tjänstemän inom den kommunala 
organisationen med uppgift att arbeta med press- och 
informationsfrågor. I uppdraget att  hålla med borgarna 
informerade har de att förhålla sig både till externa me-
dier och olika interna intressen, alltså vad  politiker och 
kommunens olika verksam heter vill förmedla, samt 
sina egna etiska regler. I tidi gare  undersökningar har 
det blivit tydligt att den här balans gången då och då 
kan leda till både frustration och en känsla av lojalitets-
konflikt när medborgarnas bästa vägs in ( Tenor & 
 Nygren 2016). Det kan  handla om van makten när 
journalister missar att ställa  avgörande kritiska frågor, 
eller den kluvna känslan när pressmeddelanden går 
rakt in i medierna – en er farenhet som finns hos åtta 
av tio kommuner. Frustrationen kan förstås också gälla 
att medierna missförstår eller misslyckas att förklara 
hur saker hänger ihop, ett uppdrag som journalisterna 
till och med bedöms uppfylla sämre än uppdraget att 
granska kommunen (Tenor 2017). 

Metod och material

Det här kapitlet bygger på en färsk enkät med svar 
från 289 av Sveriges 290 kommuner. Frågorna har gått 
till informations- och pressansvariga tjänstemän, och 
 svaren samlats in under perioden 30 augusti till 15 
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 oktober 2018. Svaren redovisas anonymt, och samman-
fattningar ges på läns- och  kommungruppsnivå.

Svaren har kommit från en person på varje kommun, 
där de flesta har rollen kommunikatör/informatör 
(38 procent), kommunikations-/ informationschef (36 
procent), eller kommunikations-/informations strateg 
(6 procent). Övriga tillhör en mängd andra yrkes-
kategorier, där kommunikationsansvar och/eller kon-
takt med pressen ingår som en del av ansvarsområdet. 

För att behålla en god svarsfrekvens, och med tanke 
på att den senaste undersökningen gjordes för bara ett 
år sedan, hölls antalet frågor till ett minimum.

Första avsnittet i enkäten syftar till att kartlägga 
 vilka kommuner som har redaktioner på plats samt 
att fånga in redaktioner eller titlar som lagts ner  eller 
 startats. Andra delen handlar om förändringar i kvali-
tet. Förra året kom en del kritik mot att det inte fanns 
en definierad tidsram – i år är frågan avgränsad till 
senaste året. En ny fråga handlar om frekvens, där 
de svarande har fått bedöma hur ofta olika medier 
rappor terar om kommunen. Till sist har den svarande 
fått ge ett sammantaget ”betyg” på mediesituationen, 
alltså hur väl lokala medier sköter rapporteringen av 
kommunala frågor.

Det finns förstås många fallgropar med  frågor 
som bygger på den svarandes bedömningar, där 
 erfarenheter, förväntningar och inställningar varierar 
mellan enskilda tjänstemän. Det som gör undersök-
ningen unik är ändå att den täcker hela Sverige, och 
sammantaget bidrar med en övertygande bild av hur 
tillståndet för den lokala journalistiken uppfattas 
inom den kommunala världen.
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Redaktion på plats

I enkäten finns en fråga som handlar om redaktion 
på plats. Som Gunnar Nygren redogör för i kapitlet 
”Vita fläckar och medieskuggor” finns inget enkelt och 
entydigt sätt att definiera om en kommun har lokalt 
närvarande journalistik eller inte. Att det finns en re-
daktion på plats säger inte allt, men något. Beslut om 
att stänga en lokalredaktion basuneras sällan ut med 
stolthet, vilket många medieföretag också motiverar 
med att den journalistiska bevakningen inte läggs ner. 
Därför kan det vara svårt att få en överblick över var 
i landet de bemannade redaktionerna faktiskt finns 
utan hjälp av enkäten.

Trots att det är ett relativt tydligt begrepp saknas inte 
gränsdragningsproblem. Kanske har tidningen kvar en 
redaktionslokal, men är den verkligen regelbundet be-
mannad? Ord som redaktion och journalister kanske 
inte heller alltid känns helt naturliga för att beskriva 
mindre etablerade lokala medier. Det kan handla om 
sajter som drivs hemifrån eller den lilla gratistidningen 
där ägaren både säljer annonser och skriver reportage. 
Det lokala medielandskapet förändras, och därför har 
vi tagit hänsyn även till den här typen av redaktion på 
plats. Kriterierna är att titelns redaktionella innehåll 
är brett (inte nischat på exempelvis sport, villa eller 
nöje) och samhällstillvänt (inte bara recept och kors-
ord) och att den ges ut/uppdateras regelbundet (minst 
en gång i månaden) i papper eller på webben.

Att inte räkna hyperlokala sajter skulle ge en något 
dystrare bild. Både Annonsmarkna’n och prenume-
rerade Borås Tidning utgår från andra orter när de 
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rapporterar om Bollebygds kommun med sina knappt 
10  000 invånare, medan pensionären Christer Falk 
finns på plats. Han driver alltså Bollebygdsnyheter.se, 
anspråkslöst beskriven som ett ”nyhetskomplement i 
Bollebygds kommun”10. Ämnen är allt från det lokala 
valresultatet, detaljplaner som är på samråd, konst-
utställningar och evenemangstips, och förra året gjor-
des totalt 252 publiceringar, alltså nästan fem i veckan. 

 Att bedöma hundratals titlar i en föränderlig sek-
tor är ändå svårt. Därför är kommunernas inspel extra 
värdefullt när det gäller att beskriva dessa medier. Det 
finns också initiativ som använder sociala medier som 
enda distributionskanal, som @Stromstadsnyhet som 
drivs av medborgare sedan februari 2018. Dessa har vi 
inte räknat med i år, men kan ändå stå för en intressant 
utveckling om de lyckas få kontinuitet.

Redan i den första kartläggningen lyftes också att 
totalutdelade annonsblad kunde ha stor betydelse, 
 exempelvis i glesbygdskommuner. Detta inte minst för 
att de ger kommunen möjlighet att nå ut via  annonser. 
Närradiostationer och lokal-tv kan också vara en  viktig 
kanal för medborgarna att följa direkt sändningar från 
kommunfullmäktiges  sammanträden. Men som jour-
nalistik och redaktion på plats kan detta inte räknas. 

10 http://www.bollebygdsnyheter.se/



Kommunerna om den lokala journalistiken 2018 | 6564 | Carina Tenor

Kommuner med lokalt placerade redaktioner

När vi tittar på var det finns redaktioner blir det tydligt 
att storleken spelar roll. I samtliga kommuner där det 
finns en stad eller tätort med fler än 15 000 invånare 
finns det en lokalt placerad redaktion. Det finns  också 
redaktioner i drygt två av tre svenska landsbygds-
kommuner. Förlorarna tycks vara de stora grupperna 
av pendlingskommuner, och speciellt de som ligger 
runt kommuner med större städer (40  000–200  000 
 invånare). Nästan hälften av pendlingsorterna till 
 större städer saknar redaktion på plats.

Indelningen i kommungrupper görs av SKL och 
utgår sedan 2017 från storlek på tätorten, närhet till 
 större tätort och pendlingsmönster – alltså antal in-
vånare i den största tätorten, inte invånarantalet i 
hela kommunen. I grupp A1 ingår enbart Stockholm, 
 Göteborg och Malmö. Se not11, för närmare  förklaring.

11  SKL har indelat Sveriges kommuner i tre huvudgrupper och totalt nio 
undergrupper. A1. Kommunens största stad har fler än 200 000  invånare 
(Stockholm, Göteborg, Malmö). A2. Minst 40 procent utpendling till 
storstad eller storstadsnära kommun. B3. Större stad, minst 40 000 in-
vånare. B4. Minst 40 procents utpendling till större stad. B5. Mindre än 
40 procents utpendling till större stad. C6. Mindre stad/tätort, minst 
15 000 invånare. C7. Minst 30 procents in- eller utpendling till mindre 
ort C8. Färre än 15 000 invånare i kommunens största ort, lågt pendlings-
mönster. C9. Som C8 men med besöknäring, vilket bedöms utifrån antal 
gäst nätter och omsättning. Läs mer på https://skl.se/tjanster/kommuner-
landsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.
html
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Tabell 1. Kommuner med lokalt placerad redaktion  
efter kommungrupp12

Kommungrupp 
enligt SKL

Totalt antal 
kommuner 
i kommun
gruppen

Antal med  
lokal titel/

lokal  
redaktion12

Antal med  
lokalt placerad 

redaktion

Procent  
redaktion på 

plats per  
kommungrupp

A1. Storstäder 3 3 3 100%

A2. Pendlings-
kommun nära 
storstad 43 42 28 65%

B3. Större stad 21 21 21 100%

B4. Pendlings-
kommun nära 
större stad 52 41 30 58%

B5. Lågpend-
lingskommun 
nära större stad 35 31 28 80%

C6. Mindre 
stad/tätort 29 29 29 100%

C7. Pendlings-
kommun nära 
mindre tätort 52 43 36 69%

C8. 
Landsbygds-
kommun 40 35 32 80%

C9. 
Landsbygds-
kommun med 
besöksnäring 15 13 8 53%

Frågan lyder: Finns det en lokal nyhetsredaktion i er kommun? Alltså en fysisk plats 
där det regelbundet sitter journalister. (Kommunens egna kanaler räknas inte här).  
Antal svarande: 289 enkät + 1 mejl. Listan i bilaga 1 har stämts av och reviderats efter 
kontakt med kommunerna och i ett par fall även med medieföretag.

I tabellen finns en kolumn för antalet kommuner som 
har redaktionell närvaro antingen i form av en redak-
tion eller en lokalt utgiven titel. Där framgår att samt-
liga av storstädernas pendlingskommuner utom en 
ändå täcks av dedikerade titlar. Nästa kolumn utgår 

12 Mediestudiers kommundatabas: http://mediestudier.se/kommunbevakning/
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från geografisk placering, där enkäten visar att 75 
svenska kommuner saknar en lokal redaktion på plats 
(se bilaga 1). Med det avses alltså en fysisk plats där det 
regelbundet sitter journalister, med de definitioner och 
förbehåll som redogjordes för i förra stycket. Redak-
tion på plats säger något om närheten till journalister, 
men en kommun utan redaktion betyder alltså inte i 
sig att det saknas lokal journalistik eller en lokal titel. 
Geografiska förhållanden och redaktionella rutiner 
spelar in, vilket vi ska gå in djupare på i nästa avsnitt.

Betydelsen av en lokalt placerad redaktion

Hur stor roll spelar det om det finns en redaktion på 
plats eller inte? Som tidigare nämnts går det inte att 
rakt av dra likhetstecken mellan redaktionslösa kom-
muner och obevakade kommuner. Ett exempel är 
Huddinge kommun, som har två lokala titlar – Mitt 
i Huddinge respektive Huddinge Direkt – med  varsin 
 reporter som bevakar kommunen. Även en av SR 
Stockholms länsreportrar bevakar Huddinge (och Bot-
kyrka). Det spelar mindre roll att själva redaktionerna 
ligger i Stockholms kommun och inte i Huddinge kom-
mun. Större blir rimligtvis skillnaden när 24malmö.se 
stängt sin redaktion i Malmö och i stället uppdateras 
från Kalmar (se Medieförändringar).

I enkäten finns också kommentarer om att den 
 lokala prenumererade tidningen regelbundet bevakar 
kommunen, även om de åker från en redaktion i en 
annan kommun. Den pressansvarige på en kommun 
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 uttrycker sig så här: ”Det viktigaste för oss är, trots 
allt, att  någon bevakar oss, så vi inte hamnar helt i 
medieskugga.” 

Stora geografiska avstånd kan ändå rent konkret 
leda till att kommunerna upplever både färre  besök 
och ett större intresse för pressmeddelanden och 
” serverade nyheter”. Det här kan även gälla public 
service, och en kommunal kommunikatör berättar att 
 regionala SVT byggde ett inslag på material som kom-
munikatören filmat och skickat över. Men i enkäten 
kommenteras också vad som rapporteras när journa-
lister väl åker ut till kommunen:

Sensationsjournalistiken har tagit över och rapportering-
en av oss i glesbygd blir nästan enbart politiska käbbel. 
 Ytterst sällan ser vi reportage som belyser  frågor från 
 olika håll och problematiserar dem. De lokala  reportrarna 
försvann för många år sedan och vi har ingen närvaro i de 
små unika lokala händelserna som kanske berättar mer 
om det lokala livet än politikers osämja.

Att journalisterna aktivt följer kommunens egna 
 kanaler, pressutskick och digitala diarier på distans 
kan också beskrivas i positiva ordalag om det leder till 
uppföljningar. Det finns också kommuner utan redak-
tion på plats som uppger att pressträffarna efter kom-
munstyrelsen fortfarande är välbesökta.

På en mellansvensk mindre ort märker kommunika-
tören ändå en tydlig skillnad sedan bevakningen cen-
traliserades till huvudredaktionen för några år sedan: 
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”Vi saknar kunnig och insatt rapportering och gransk-
ning av våra verksamheter.”

Olika studier visar att perspektivet och det redaktio-
nella innehållet kan påverkas av avstånd (se till exem-
pel Hellekant Rowe & Michael Karlsson 2017, Jara & 
Johansson 2017) liksom att publiken och andra lokala 
aktörer upplever minskad kvalitet och förtroende för 
medierna när lokalredaktionen lagts ner (Granqvist 
Elangowan & Nilsson 2014, Olofsson 2014, Blomqvist 
& Brodin 2017, Svensson & Äng 2016, Sandberg & 
 Söderin 2017). 

I många kommunhus har man bra koll på de  lokala 
journalisterna. Därför kan det faktum att en jour-
nalist bor i kommunen lyftas som en tillgång – även 
om  denne pendlar till sitt jobb på centralredak-
tionen ( Tenor 2016). Nationalekonomerna Kekezi 
och  Mellander (2017) hävdar till och med att det har 
 större betydelse att det bor en journalist i kommunen 
än att det ligger en redaktion där. Deras undersökning 
bygger på att data om medievanor från SOM-under-
sökningarna 2006 och 2013 samt statistik över var det 
finns lokalredaktioner respektive var det bor journa-
lister. Hur ofta människor tar del av lokala nyheter 
tycks inte påverkas av var redaktionerna ligger. 2013 
hittas däremot ett samband mellan var journalister 
bor och att människor läser lokala nyheter 6–7 gånger 
i  veckan, särskilt i landsbygdskommuner.

Sambandet ska nog inte leda till alltför långtgående 
slutsatser, med tanke på att det över huvud taget bor 
väldigt få journalister i landsbygdskommuner, bara 56 
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i hela Sverige enligt en tidigare undersökning (Ekberg 
med flera 2015), en siffra som för övrigt tycks stå sig 
även i dag (se Leo Wallentins och Katarina Linds kapi-
tel ”Där bor journalisterna” i denna bok). Journalister 
har dessutom en stark tendens att bosätta sig i vissa 
typer av områden, gärna med lite kulturell, bohemisk 
status (Wiik 2015). På landsbygden kanske sådana 
områden kännetecknas av att det redan finns starka 
lokalmedier och ett intresse för vad som händer? 
Däremot finns förstås inget att invända mot logiken i 
att journalister som bor på en ort lättare kan bedöma 
vilka ämnen som andra människor på samma ort kan 
vara intresserade av, och att det förhoppningsvis kan 
leda till journalistik som upplevs mer angelägen. 

Kommuner med redaktioner på plats  
är mer nöjda

Det finns alltså flera olika faktorer vid sidan av en 
 redaktions geografiska placering. I enkäten till kom-
munerna har de svarande också uppmanats att gra-
dera hur väl rapporteringen av den egna kommunen 
sköts av lokala medier på en skala från 1 (uselt) till 7 
(mycket bra). Mediesituationen bedöms som betyd-
ligt bättre i kommuner där det finns lokalt placerade 
 redaktioner än i övriga, med en genomsnittlig grade-
ring på 4,5 respektive 3,6.

När vi jämför med uppgifter i Mediestudiers data-
bas om vilken typ av medier som har närvaro i kom-
munerna, så verkar effekten vara olika stor för olika 
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medier. Framför allt är det den lokala prenumererade 
tidningen som drar upp betygen när den har redaktion 
på plats, men kommuner med enbart gratistidning kan 
också vara nöjda. Det gäller också några av de få kom-
muner där det enbart finns lokal sajt.

Nedbrutet på kommungrupper syns stora skill nader 
i upplevd mediesituation. Kommuner där det finns 
storstäder, större städer och mindre städer är mest 
 nöjda, i den ordningen. Sedan kommer kommunerna 
som ligger runt dessa, och sämst upplevs bevakningen 
av kommunala frågor i landsbygdskommuner. Detta 
alltså trots att det finns en redaktion på plats i tre av 
fyra landsbygdskommuner.

Tabell 2. Medelbetyg efter kommungrupp

Kommungrupp Medelbetyg (1–7)

A1. Storstäder 5.67

A2. Pendlingskommun  
nära storstad 4.33

B3. Större stad 5.00

B4. Pendlingskommun  
nära större stad 4.15

B5. Lågpendlingskommun  
nära större stad 4.20

C6. Mindre stad/tätort 4.83

C7. Pendlingskommun  
nära mindre tätort 4.33

C8. Landsbygdskommun 3.87

C9. Landsbygdskommun  
med besöksnäring 3.50

Frågan lyder: Sammanfatta er mediesituation: Hur väl upplever du att rapporteringen av 
kommunala frågor sköts av lokala medier i din kommun? Gradera på en skala från 1 
(Uselt) till 7 (Mycket bra). Antal svar: 289.
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Public service kommer bara ibland

En bild av journalistiken handlar om hur ofta medier 
rapporterar om lokala, kommunala frågor. I  staplarna 
syns en tydlig skillnad mellan olika medieslag, där det 
framför allt är den lokala och prenumererade dags-
pressen (inklusive webb) som rapporterar flera gånger 
i veckan. Att gratistidningar ofta har veckoutgivning 
spelar förmodligen in på att den stapeln är högst där, 
trots att de större kedjorna numera även satsar på en 
oftare uppdaterad webb. En gång i veckan bedöms 
också vara den vanligaste frekvensen på kommunala 
nyheter från lokala fristående nyhetssajter. Det gäller 
de kommuner där det finns lokala sajter, och där den 
svarande har bildat sig en uppfattning (en stor andel 
har svarat ”kan inte avgöra”).

Däremot blir det tydligt att en majoritet av de 
 svenska kommunerna upplever rapporteringen från 
 regional public service som mer sällsynt, för SVT nå-
got mer än SR. Stapeln ”varje månad” är högst för 
båda medie slagen medan 17 kommuner svarar att SVT 
aldrig rapporterar om kommunen, och 6 kommuner 
att SR inte gör det. Flera kommenterar att det saknas 
ett svars alternativ mellan varje månad och aldrig för 
hur ofta SR och SVT rapporterar. De upplever alltså 
att regional public service rapporterar om deras kom-
mun några gånger per år. Här är några citat: ”P4 och 
SVT:s  bevakning av vår kommun är mycket begränsad 
och min bedömning är att det är knappt att det pro-
duceras ett inslag per månad som berör oss.” ”SVT 
brukar nämna vår kommun någon gång i kvartalet.” 
”Tror inte vi hörs i SVT varje månad men då och då.”
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Bild 1. Upplevd frekvens i kommunbevakningen per medieslag

Frågan lyder: Hur OFTA bedömer du att följande medier rapporterar om kommunala 
frågor som rör er kommun? Svarsalternativen är: Aldrig, Varje månad, Varje vecka, Minst 
3–5 gånger/vecka, Minst 5 gånger/vecka, Kan inte avgöra och Medietypen saknas.  
Totalt antal svar: 289.

Fristående lokal nyhetssajt Lokal-tv/närradio

P4 (radio inkl. webb)SVT (Regionala nyheter inkl. webb)

Lokal/regional prenumererad 
dagspress (inkl. webb)

Gratistidningar
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Samtidigt påverkas förstås detta av nyhetssitua-
tionen. Efter stor turbulens med utlösta chefer konsta-
terar en kommun att det varit återkommande inslag i 
både regional SVT och regional SR på kort tid.

Översätts svaren till siffror så får vi ett genomsnitt 
för dagspressens kommunbevakning strax under 3–5 
gånger per vecka, gratistidningar varje vecka, P4 mel-
lan varje månad och varje vecka och SVT strax över 
varje månad.

Tabell 3. Bevakning per medietyp (0–4)  
Antal svar inom parentes

Medieslag

Totalt  
(antal svar  

inom parentes)

Storstads
områden 

(A)

Större 
städer  

(B)

Mindre stad/ 
landsbygd 

(C)

Lokal/regional 
dagspress 2,82 (277 svar) 2,35 2,97 2,84
Lokal  
gratistidning 1,76 (226 svar) 2,45 1,78 1,47
SVT, regionala 
nyheter 1,32 (219 svar) 1,17 1,51 1,21

SR P4 1,53 (236 svar) 1,22 1,62 1,55
Fristående lokal 
nyhetssajt 2,00 (92 svar) 1,92 2,22 1,89
Lokal-tv/ 
närradio 1,32 (94 svar) 1,24 1,31 1,37

Frågan lyder: Hur OFTA bedömer du att följande medier rapporterar om  kommunala 
 frågor som rör er kommun? Webbpubliceringar räknas också. Aldrig=0, Varje 
 månad=1, Varje vecka=2, Minst 3–5 gånger/vecka=3, Minst 5 gånger/vecka=4. 
Alternativen ”kan inte avgöra” och ”medietypen saknas” fanns också, därför 
 varierar antalet svar per medieslag. Avrundat till en decimal. Totalt antal svar: 289. 
*Observera att kommunerna är grupperade enligt SKL, vilket inkluderar pendlings
kommuner, och även låg pendling för B och C.

För nyhetssajter och lokala etermedier är svaren  färre 
och varierar mer. Exempelvis anger en större andel 
 alternativet att medieslaget aldrig rapporterar om 
kommunen (se Bild 1).
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Tabell 4 visar också att i storstadsområden ligger 
både public service och dagspress under snittet, medan 
förhållandet är det omvända med gratistidningar.

För gratistidningar är det Stockholmsregionen 
som påverkar siffrorna, för i Malmö- och Göteborgs-
området anses dagspressen rapportera oftare än gratis-
tidningarna. Det tycks också finnas fler kommun-
bevakande sajter runt huvudstaden än i de två  andra 
storstadsområdena.

Skillnader mellan länen

Geografiskt framträder ännu större skillnader i den 
upplevda mediesituationen. Där varierar omdömet 
ännu mer än mellan kommuner med och utan redak-
tion och mer än mellan kommuntyper. Allra sämst 
upplevs mediesituationen i Jämtlands län, där snittet 
till och med hamnar en bra bit under övriga två Norr-
landslän som ger de lägsta betygen. Informations-
chefen på en av de jämtländska kommunerna kom-
menterar så här:

Lokalmedier månar om att rapportera om alla kommu-
ner i länet, men rapporteringen i kommunala frågor är 
ofta ganska grund. Det är sällan det är några fördjupande 
texter/inslag utan oftast rapportering om frågor som stått 
i kommunala protokoll och möjligen kort kommentar 
från ansvariga politiker.

Mest nöjda är kommunerna i Kalmar län, följt av 
 Södermanland och Värmland.
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Tabell 4. Medelbetyg efter län

Län Betyg
Antal kommuner  

i varje län

Jämtlands län 2.4 9

Gävleborgs län 3.5 10

Västmanlands län 3.6 10

Norrbottens län 3.6 14

Östergötlands län 3.8 13

Uppsala län 3.9 8

Örebro län 4,0 12

Västerbottens län 4,0 14

Dalarnas län 4.1 15

Västernorrlands län 4.1 7

Kronobergs län 4.2 9

Jönköpings län 4.5 13

Stockholms län 4.5 26

Västra Götalands län 4.6 49

Skåne län 4.6 32

Blekinge län 4.6 5

Hallands län 4.7 6

Värmlands län 4.8 16

Södermanlands län 4.9 9

Kalmar län 5.4 12

Frågan lyder: Sammanfatta er mediesituation: Hur väl upplever du att rapporteringen av 
kommunala frågor sköts av lokala medier i din kommun? Gradera på en skala från 1 
(Uselt) till 7 (Mycket bra). Antal svar=289.

Viktigt att komma ihåg är att antalet kommuner i var-
je län varierar stort. Inom olika län, som exempelvis 
Värmland som hamnat högt, kan det också finnas sto-
ra skillnader mellan hur mediesituationen upplevs i 
centrum och periferi. Att residensstäderna drar vinst-
lotten i medierapporteringen lyfts av flera kommuner. 
Regionala medier har en extrem överrepresentation av 
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Umeå, kommenterar exempelvis en landsbygdskom-
mun i Västerbotten, medan en annan ändå noterar en 
något ökad benägenhet från nyhetsredaktionerna att 
röra sig inåt landet. Att kommunen kan uppleva sig 
hamna ”i kläm” gäller också i storstadsområden där 
grannkommunerna är befolkningsmässigt större, och 
täcks av samma medier. 

Så förändrades mediernas kvalitet

Frågan om hur medierna utvecklats ställdes även i 
 fjolårets enkät. Den här gången har vi bett om en 
 aktuell bedömning av om olika medier förbättrat eller 
försämrat den kommunala rapporteringen under det 
 senaste året. 

Tabell 5. Utveckling per medieslag

Medieslag

Bättre/ 
mycket 
bättre Oförändrat

Sämre/ 
mycket 
sämre

Balans
mått N=

Lokal/regional  
dagspress 16% 58% 26% -10% 272

Lokal  
gratistidning 15% 75% 10% +6% 216

SVT, regionala 
nyheter 12% 74% 14% -2% 241

SR P4 14% 76% 10% +4% 254

Fristående lokal  
nyhetssajt 16% 72% 12% +4% 93

Lokal-tv/närradio 7% 86% 6% +1% 96

Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporteringen om loka
la kommunala frågor från följande medier har förändrats senaste året? Webbpublice
ringar räknas också. I balansmåttet har andelen sämre/mycket sämre i procent dragits 
från andelen bättre/mycket bättre i procent. Svarsalternativen Kan inte avgöra och 
Medietypen saknas har inte räknats med, därför skiftar antalet svar (N) per medieslag. 
Totalt antal svarande=289.
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Tabell 6. Utveckling medieslag per kommungrupp 
(balansmått)

Kommun
grupp

Lokal/
regional 

dagspress 

Lokal  
gratis
tidning

SVT, 
regionala 
nyheter SR P4

Fristående 
lokal 

nyhetssajt 
Lokaltv/
närradio

A1.  
Stor städer +33% 0% -33% 0% -50% 0%

A2. 
Pendlings-
kommun 
nära  
storstad -11% +11% +6% +6% +8% +10%

B3. 
Större stad -5% -24% -5% -5% +11% -29%

B4. 
Pendlings-
kommun 
nära större 
stad -10% +5% 0% +12% -17% +0%

B5. 
Låg- 
pendlings- 
kommun 
nära större 
stad +3% +8% 0% +12% 0% +10%

C6.  
Mindre 
stad/tätort -22% +4% +4% +4% 0% +0%

C7.  
Pendlings-
kommun 
nära mindre 
tätort 0% +8% -2% +7% +30% -7%

C8.  
Landsbygds-
kommun -26% +12% -20% -11% 0% 0%

C9.  
Landsbygds-
kommun 
med besöks-
näring -21% +17% 0% +8% +20% +20%

Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporteringen om lokala 
kommunala frågor från följande medier har förändrats senaste året? Webbpubliceringar 
räknas också. Andelen sämre/mycket sämre i procent har dragits från andelen bättre/
mycket bättre i procent.
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Genom att jämföra andelen kommuner som upplevt 
en positiv respektive negativ utveckling det senaste 
året får vi ett sammanvägt balansmått. För medie-
slagen i stort blir utfallet lågt, men med störst nega-
tiv  rörelse för dagspress, och mest positivt för P4 och 
lokala sajter. Balansmåttet för sajter bygger dock på 
betydligt färre svar (se tabell 5). Att balansmåtten blir 
relativt låga beror dels på att många kommuner sva-
rat ”oförändrat”, dels på att andelen kommuner som 
ger plus respektive minus tar ut varandra. Men i jäm-
förelsen mellan olika kommungrupper och län syns 
större skillnader. I storstädernas pendlingskommuner 
överväger upplevelsen att de flesta medier utvecklats 
mot det bättre, med undantag för den prenumererade 
pressen. Skillnader kommer vi att gå in på närmare 
 under respektive medieslag.

Prenumererad lokalpress

I fjolårets enkät kunde vi konstatera att prenumererad 
lokal och regional dagspress utmärkte sig på tre sätt:  
I viktighet, upplevd försämring och en tendens att  gärna 
publicera kommunala pressmeddelanden. 45 pro cent 
av kommunerna svarade att de upplevde att bevakning-
en blivit sämre eller mycket sämre, något som saknade 
motstycke hos övriga medietyper i enkäten.

I år var frågan avgränsad till utvecklingen det  senaste 
året. Då bedömer mer än hälften av kommunerna läget 
som oförändrat. Övriga svarande är delade mellan 
att de upplever en försämring (26 procent) och en 
förbättring (16 procent).
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Oförändrat behöver inte vara positivt: ”Oförändrad 
gällande lokal dagspress innebär att det precis som 
2016/2017 är samma usla nivå,” lyder en kritisk kom-
mentar. Men i större städer överväger inte de negativa 
omdömena lika kraftigt som i de mindre städerna eller 
landsbygdskommunerna (se tabell 6).

Geografiskt ser vi stora skillnader mellan  länen. 
Dagspressen har en viktig roll i den lokala kommun-
bevakningen, och därför är det inte helt  ologiskt att 
dra slutsatsen att även den  sammantagna  rankn ingen 
i  tabell 4 påverkats av hur de olika dagspress-
koncernerna dragit ned. De tre län som hamnar lägst 
domineras just av Mittmedia, där vi vet att det skett 
stora nedskärningar (Nygren & Althén 2014). När vi 
tittar på hur kommunerna bedömt just  dagspressens 
utveckling det senaste året (andelen positiva svar 
 minus an delen negativa svar) överväger de negativa 
 omdömena i Mittmedia-regioner som Jämtlands län 
(-50), Örebro län (-42), Gävleborgs län (-33), Väster-
norrlands län (-29) samt Dalarnas och Västmanlands 
län (-20).

Inom Stampen-koncernen har det också skett  stora 
neddragningar, men där är det svårare att urskilja 
mönster eftersom Västra Götalands län har så pass 
många kommuner där andra regionala tidningskon-
cerner dominerar. I Stampen-dominerade Hallands 
län bedöms dagspressens utveckling som oförändrad.

Även Hallpressen har stora nedskärningar bakom 
sig, men utvecklingen det senaste året i Jönköpings län 
är svagt positiv. Det län där balansmåttet blir högst 
är Kronobergs län (+14). Här, liksom i Kalmar län 
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(+8) och Blekinge län (+/-0) dominerar Gota media, 
en koncern som fortfarande har starka finanser. Även 
dagspressen i NWT-dominerade Värmlands län får 
ett balansmått som visar på positiv utveckling (+12). 

Av de län där NTM-koncernen dominerar är det 
kommunerna i Norrbottens län som är minst nöjda 
med mediesituationen. Här finns också en övervikt 
av kommuner som anser att den lokala dagspressen 
försämrats det senaste året (-46). Men även i Öster-
götlands län, där NTM har sitt huvudsäte, tycker en 
övervägande andel av kommunerna att dagspressen 
försämrats (-42).

Många av de svarande har valt att skriva 
kommentarer om just lokalpressen, förmodligen för 
att den spelar en så stor roll. Det handlar om att det bli-
vit färre reportrar som är sämre pålästa och alltid väl-
digt stressade. Ibland är detta mer empatiskt uttryckt 
som att reportrarna ges allt sämre möjligheter att göra 
ett bra jobb. Flera berör tidningarnas ekonomiska situ-
ation, att lokala vikariat inte tillsatts och att kunniga 
kommunreportrar slutat eller bytt arbetsuppgifter i 
samband med omorganisationer.

En informatör ifrågasätter också hur lokala  vissa 
 lokala nyheter egentligen är, att det blivit mer av mass-
producerade länsnyheter med etiketter för respektive 
kommun. I ett exempel bevakar samma journalister 
sex kommuner som tillsammans får ett  utrymme på 
två sidor i dagspressen, vilket också minskar möjlig-
heten att bli bevakad. 

Men det finns också andra typer av svar, som ”Jag 
tycker vi har bra samarbete med pressen.” ”Lokal-
tidningen har ökat sin bevakning något.”
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En annan kommentar i enkäten handlar om att alla 
förändringar inte täcks in av skalan bättre eller sämre, 
som att mer av journalistiken handlar om opinions-
bildning. En liknande kommentar lyder ”Valet har nog 
genererat ett lite större antal artiklar än vanligt men 
överlag kan det nog inte beskrivas som ’bättre’.” Ett 
annat svar handlar om att ”den stora dagstidning-
ens numera skrala resurser” synts tydligt just i val-
bevakningen, medan exempelvis tidigare kris drabbade 
 Göteborgs-Posten upplevs ha satsat redaktionella 
 resurser på en mer matig politisk bevakning.

Gratistidningar

I Stockholmsområdet är lokaltidningen ofta en gratis-
tidning, som anses viktig och dessutom har frekvent 
kommunbevakning. I övriga landet varierar gratis-
tidningens betydelse och inriktning mycket mer, men 
en kommun i Gävleborgs län kommenterar: ”Hade det 
inte varit för gratistidningen hade svaret [omdömet 
1–7] blivit en etta.”

I enkäten ges också ett exempel där en lokal gratis-
tidning i södra Sverige klivit fram med sin samhälls-
bevakning i form av en bred och pedagogisk serie om 
hur kommunen fungerar inför valet. 

När det gäller utvecklingen det senaste året har inte 
så mycket ändrats, men fler kommuner tycker att det 
gått i rätt riktning än tvärtom. Det är egentligen bara 
i gruppen större städer som en övervägande del ser en 
utveckling mot det sämre (se tabell 6). Norrbottens län, 
Kalmar län och Gävleborgs län är de tre län där gratis-
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tidningens utveckling rankas högst. I Stockholms län, 
där vi vet att antalet gratistidningar är högt, bedöms 
utvecklingen också gå åt rätt håll (+17). 

Public service

I fjolårets enkät fick kommunerna bedöma lokala 
mediers viktighet. 67 procent angav dagspress som 
”mycket viktig”, medan siffrorna för P4 och SVT var 
43 respektive 32 procent. 

SVT anses alltså viktig, men däremot inte särskilt 
frekvent i sin kommunbevakning. När det gäller ut-
veckling är det ungefär lika många kommuner som 
tycker att det blivit sämre som att det blivit bättre. I 
landsbygdskommunerna överväger upplevelsen om 
försämrad bevakning från både SVT och P4, medan 
pendlingskommunerna är mer nöjda (se tabell 6).

P4 anses något viktigare och något mer frekvent när 
det gäller kommunbevakning, om än inte alls i klass 
med dagspress och gratistidningarna (det senare fram-
för allt i Stockholmsområdet). Inte särskilt många 
kommuner upplever att P4 förändrat sin kommun-
bevakning, men av de som tycker det är något fler 
 positiva än negativa.

Kommenterar om försämringar kommer bland 
 annat från periferin: ”Svarsalternativet sämre står för 
att min upplevelse/känsla är att de regionala medierna 
(Regionala nyheter i TV och radio) rapporterar  mindre 
och mindre utanför de större städerna i regionen.”

Några kommuner sätter alltså likhetstecken  mellan 
hur ofta P4 och SVT bevakar kommunen, medan 
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 andra kommenterar skillnader, som att SVT:s centra-
liserade valbevakning lett till sämre resurser för lokal 
bevakning, ”medan P4 använder sin lokala närvaro på 
ett fantastiskt sätt, rapporterar nära och är med.” En 
kommunikatör i Uppsala län lyfter fram att P4 Upp-
land satsat på lokala politiska debatter inför publik i 
alla sina sändningskommuner inför valet 2018.

I Jämtlands län, där kommunerna rankar sin medie-
situation lägst i landet, är också P4 det enda medie-
slaget som bedöms gå åt rätt håll (+33). Mest kritiska 
till P4 är kommunerna i Gävleborgs län och Norr-
bottens län, medan länen Uppsala, Västmanland och 
 Örebro ser en positiv utveckling.

SVT:s utveckling det senaste året får sammantaget 
bäst betyg i Hallands län, Södermanland, och Väst-
manland. Mer kritiska till hur SVT:s kommunbevak-
ning utvecklats är man inom Jämtlands län samt Norr-
bottens län, följt av Uppsala och Gävleborg.

Hyperlokala sajter och lokala etermedier

Dessa medieslag existerar lokalt och kan ha stor bety-
delse på vissa orter, och på andra saknas helt. Sajter, 
 lokal-tv och närradio kan också ha helt olika inrikt-
ning – några anses inte rapportera om kommunala 
 frågor alls. I enkäten finns i alla fall 15 kommuner som 
upplever att den lokala sajten förbättrat sin kommun-
bevakning det senaste året, och sju som tycker samma 
sak om lokala etermedier. Det här slår igenom i två 
kommungrupper: pendlingskommuner till mindre stä-
der och landsbygdskommuner med besöksnäring (se 
tabell 6). Värdet bygger på betydligt färre svar än för 
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exempelvis dagspress och public service, men  pekar 
ändå i riktning mot att dessa digitala uppstickare 
 lokalt kan få stor betydelse i kommunbevakningen.

Negativa synpunkter saknas inte heller runt vad 
 vissa nyare aktörer medfört i enskilda kommuner:  
På en kommun misstänker man att beslutet att inte 
 teckna ett avtal om content marketing med ett lokalt 
TV-företag påverkat rapporteringen till det sämre. På 
en annan ort kritiseras den lokala sajten (beskriven 
som digital anslagstavla) för att urskillningslöst ta in 
alla debattinlägg, vilket bedöms ha lett till ett råare 
diskussionsklimat. I en annan kommun anses en ny 
lokal sajt stå för en negativt vinklad rapportering om 
kommunen som även påverkat etablerad, prenume-
rerad lokal media i samma riktning. Det här är som 
sagt enskilda åsikter, men pekar på den variation som 
finns inom gruppen fristående, lokala nyhetssajter. På 
 vissa orter anses de fylla en viktigt journalistisk roll, 
på  andra att de inte lever upp till en professionell nivå.

Ett medielandskap som skiljer sig

Utifrån enkäten kan vi konstatera att det finns sto-
ra skillnader inom det lokala medielandskapet, och 
skillnader utifrån olika dimensioner. Det handlar 
om geografiska skillnader mellan olika län och olika 
kommun typer, men också om frekvensen och utveck-
lingen för olika medieslag. Sett över landet finns stora 
skillnader både i hur den sammantagna mediesitua-
tionen upplevs och upplevelsen av hur olika medieslag 
fyller sin uppgift som kommunbevakare. 
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Skillnaderna mellan olika medietyper handlar dels 
om intensitet, där prenumererade tidningar bevakar 
kommunerna mer frekvent, medan public service gör 
det mer sällan. Uppdelat på kommungrupper kan vi 
också se att i storstadsområden är det  gratistidningarna  
som rapporterar mest frekvent om kommunen, medan 
det i övriga kommungrupper är de prenumererade tid-
ningarna. SVT och P4 anses rapportera mest frekvent 
från kommuner i områden med större städer.

Medietyperna skiljer sig också åt när det gäller hur 
kommunerna uppfattar i vilken riktning de går. Fort-
farande upplevs störst försämringar i den kommunala 
bevakningen från den prenumererade lokalpressen, 
men även det samlade omdömet för SVT:s regionala 
nyheter hamnar på minus. I stället är det för gratis-
tidningar som en positiv utveckling kan skönjas. I sam-
ma riktning rör sig P4, fristående lokala nyhetssajter 
och lokala etermedier, men det är ändå bara en liten 
andel av kommunerna som upplever en förbättring.

Vi ser också skillnader i var redaktionerna ligger, 
där samtliga kommuner som har en stad eller tätort 
med fler än 15 000 invånare – från storstaden Stock-
holm till Avesta i Dalarna – också har en redaktion på 
plats. Sett utifrån kommungrupper är det inte bara att 
pendlingskommuner sällan har redaktioner på plats, 
de rankar också sin sammantagna mediesituation läg-
re än grannkommunerna där den större orten ligger. 
Kommentarer om fokus på residensstaden gäller  också 
public service. Minst nöjda är landsbygdskommu-
nerna, och där tycks inte heller närvaron av en lokal 
 redaktion väga upp.
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Det demokratiska uppdraget

För tredje året i rad har vi alltså gjort en enkät med 
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att ta tempen på till-
ståndet för lokaljournalistiken, och genom att ta hjälp 
av kommunerna kan vi både täcka hela landet och få 
en inblick i hur en viktig lokal aktör upplever utveck-
lingen. Att bevaka och rapportera om kommunen är en 
viktig del av lokaljournalistikens uppdrag, och lokala 
medier är också viktiga för kommunen. Även om det 
i dag finns många fler plattformar för direkt kontakt, 
så är lokala medier en kanal för både information och 
 dialog med medborgarna. Mediebilder kan också få 
stor genomslagskraft, vilket kan upplevas både negativt 
och positivt. Ett antal kommentarer handlar om icke- 
pålästa, stressade och slarviga reportrar, eller en ständig 
personal omsättning som gör att journalisten inte kan  
se helheten i ärenden som pågår under en längre tid.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det  lokala 
medielandskapet är just lokalt. Det finns inte ett till-
stånd för kommunjournalistiken, utan Sverige är 
uppbyggt av flera större och mindre medielandskap 
där olika medietyper spelar olika stor roll, och där ut-
vecklingen kan bedömas gå åt olika håll. På en del håll 
har gratistidningarna axlat ansvaret att rapportera 
om kommunen, men det är märkbart att dagspressens 
nedskärningar slår mot kommunbevakningen runtom 
i Sverige, och att public service inte kan ersätta det som 
går förlorat.

För många som svarar på enkäten handlar det här 
inte om vilken försämrad produkt som helst. Minskad 
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eller försämrad kommunjournalistik är ”ett samhälls-
problem eftersom kommuninvånarna har rätt till en 
regelbunden och oberoende rapportering av vad som 
händer där de bor”, lyder en kommentar. En kommen-
tar handlar om att dagspressföretagen tar betalt för 
sitt digitala innehåll – ”en fara för demokratin som 
behöver lyftas på samma sätt som distributionsstöd 
från staten”. Men medborgarnas radikalt  förändrade 
medievanor har lett till en ekonomisk kris för den pre-
numererade lokalpressen. Trots alla nedskärningar är 
det fortfarande här som nio av tio lokaljournalister 
jobbar – så vad kommer att hända i framtiden när in-
täkterna till journalistiken fortsätter att minska?

Härifrån kommunens sida blir vi allt duktigare när det 
gäller mediafrågor och medverkan, dvs det finns en  större 
kunskapsnivå jämfört med tidigare om vikten av att vi 
finns till hands för media, medverkar och är öppna. Hade 
media haft mer resurser hade den kombinationen kunnat 
ge både en större kunskap bland medborgarna om kom-
munens faktiska arbete men framför allt också en gransk-
ning som alla myndigheter och organisationer mår bra 
av. Vår ambition är att relation kommun och  medborgare 
ska vara så stark som möjligt och där spelar media en 
avgörande roll. Men när då media inte har resurser nog 
att vara med och finnas på plats eller granska får det 
 allvarliga konsekvenser.

Kommunerna har en förväntan på fristående, när-
varande medier som ifrågasätter och granskar. Det 
är när den förväntningen inte uppfylls som de ser att 
 dagens demokratiska modell hotas. 
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Bilaga 1. Kommuner som saknar lokalt placerad redaktion, 
efter kommuntyp

Pendlingskommun nära storstad (A2)

Malmöregionen: Göteborgsregionen: Stockholmsregionen:

Burlövs kommun

Kävlinge kommun

Lomma kommun

Staffanstorps kommun

Lilla Edets kommun Danderyds kommun

Huddinge kommun

Håbo kommun

Järfälla kommun

Salems kommun

Solna kommun

Tyresö kommun

Vallentuna kommun

Vaxholms kommun

Värmdö kommun

Pendlingskommun nära större stad (B4)

Bjurholms kommun

Bjuvs kommun

Forshaga kommun

Grums kommun

Hallsbergs kommun

Hallstahammars  
kommun

Heby kommun

Höörs kommun

Kils kommun

Knivsta kommun

Krokoms kommun

Marks kommun

Nora kommun

Nordmalings kommun

Nykvarns kommun

Perstorps kommun

Surahammars kommun

Svalövs kommun

Timrå kommun

Åstorps kommun

Älvkarleby kommun

Örkelljunga kommun

Lågpendlingskommun nära större stad (B5)

Askersunds kommun

Bergs kommun

Bräcke kommun

Hofors kommun

Laxå kommun

Munkfors kommun

Vindelns kommun
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Pendlingskommun nära mindre tätort (C7)

Arboga kommun

Boxholms kommun

Hedemora kommun

Kungsörs kommun

Ljusnarsbergs kommun

Munkedals kommun

Norbergs kommun

Nordanstigs kommun

Oxelösunds kommun

Skinnskattebergs  
kommun

Smedjebackens  
kommun

Storfors kommun

Tjörns kommun

Vingåkers kommun

Ydre kommun

Ödeshögs kommun

Landsbygdskommun (C8)

Dorotea kommun

Jokkmokks kommun

Ovanåkers kommun

Ragunda kommun

Sorsele kommun

Vansbro kommun

Åsele kommun

Överkalix kommun

Landsbygdskommun med besöksnäring (C9)

Eda kommun

Orsa kommun

Rättviks kommun

Sotenäs kommun

Tanums kommun

Åre kommun

Älvdalens kommun
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Reklamintäkterna till 
journalistik fortsätter sitt 
fall trots högkonjunktur
En studie av reklamintäkter hos svenska medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2017

Tobias Egge, Camilla Minnhagen  
och Madeleine Thor*

Reklamintäkter hos svenska medier med nyhetsjour-
nalistiskt innehåll upplevde en kraftigare minskning 
2017 än tidigare år trots att reklammarknaden  totalt 
gick för högvarv. Nyhetsjournalistiken har därmed 
nu tappat mer än var tredje reklamkrona sedan 2008. 
IRM har, på uppdrag av Institutet för Mediestudier, 
för fjärde gången analyserat  reklamintäkter hos 
 nyhetsjournalistiska medier och trenden är  tydlig. 
Glappet mellan nyhetsjournalistikens medier och 
 övriga kanaler ökar alltjämt, samtidigt finns det 
skäl att tro att utvecklingen för den starka reklam-
marknaden har begränsat tillbakagången för medier 
med  nyhetsjournalistik. 
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Reklammarknadens drivkrafter

Reklammarknadens utveckling påverkas av konjunk-
turella och strukturella drivkrafter.

Konjunkturella drivkrafter påverkar reklammark
naden i ett kortare perspektiv. Allmänekonomisk 
ut veckling påverkar företagens vilja att investera i 
annon sering och orsakar därmed större svängningar i 
varumärkes annonsering och platsannonsering än den 
gör i privat konsumtion. 

Strukturella drivkrafter styr utvecklingen på lång 
sikt. Omvärlden, nya medier och produkter kan  ändra 
konkurrensförhållandena för medier. När skiftet från 
tryckta medier var som tydligast såg man ett ökat gap 
mellan BNP och reklammarknadens utveckling som 
ett resultat av strukturella förändringar. Under de 
 senaste två åren har denna utveckling vänt och nu ökar 
medieinvesteringarna starkare än BNP men nu drivet 
av digitala kanaler.

Figur 1. Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme  
i media; Index 2000–2017

Basår: 2000
Källa: IRM och Statistiska Centralbyrån
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Total reklaminvestering i media 

Under år 2017 går reklammarknaden för högvarv med 
en tillväxt om 8 procent gentemot 2016 och når all 
timehigh för tredje året i rad med över 37 miljarder 
kronor. Precis som föregående år är internet utan tvivel 
det viktigaste dragloket – dessutom passerades en mil-
stolpe förra året då internet för första gången utgjorde 
mer än hälften av samlad mediei nvestering – men även 
bio, radio och out-of-home uppvisar tvåsiffrig tillväxt. 
Dessutom bröt TV de senaste årens  negativa trend. 

Figur 2. Total reklaminvestering i media 2008–2017

Källa: IRM

IRM bedömer att 2017 blir kulmen på den högkonjunk
tur som pågått på reklammarknaden sedan 2014. Åren 
efter finanskrisen 2008 innebar en återhämtning, med 
efterföljande tillbakagång driven av strukturella föränd-
ringar under 2012–2013. Därefter tog den digitala till-
växten vid på allvar. Under kommande två år bedömer 
IRM att marknadens tillväxt kommer att sakta ner något.
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Strukturellt skifte till digitalt

Reklaminvestering i digitala kanaler har haft en obruten 
positiv utveckling under 2008–2017. Den genomsnitt liga 
årliga ökningstakten har under perioden varit knappt 16 
procent. Samtidigt har den tryckta dags pressen, trots viss 
positiv utveckling under återhämtningen efter finans-
krisen, haft en nedgång under peri oden på i genomsnitt 
ca 8 procent. Därmed växlas reklaminvesteringarna från 
tryckt till digitalt. Under de tre senaste åren har hela den 
digitala tillväxten överstigit 20 procent, vilket har kom-
penserat för de minskade printintäkterna och lett till 
 ökande medieinvestering totalt.

Figur 3. Reklaminvestering i print1 samt digitala medier  
2000–2019p

Källa: IRM, observera att 2018–2019 utgör en prognos.

1 Reklaminvestering i print inkluderar dagspress inklusive bilagor, gratis-
tidningar, tidskrifter inklusive bilagor, gratistidskrifter, tryckta kataloger 
och direktreklam.
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Tillgänglig data indikerar att reklamutvecklingen vi 
sett under de senaste åren fortsätter. Sverige förväntas 
följa den internationella trenden som inte visar någon 
tydligt avtagande minskning i tappet för print. Avance-
rade digitala reklammarknader i Europa har  generellt 
högre tillväxt för internetannonsering än genom-
snittet, om än inte riktigt lika kraftiga ökningar som 
i  Sverige. IRM räknar med att den svenska öknings-
takten kommer mattas av något under de kommande 
åren men förblir mycket god.

Medier med nyhetsjournalistik

Reklaminvestering 2008 jämfört med 2017

Under 2017 räknades omsättningen i reklamutrymme 
hos tidningar, TV, fackpress och sajter med samhälls
journalistiskt nyhetsinnehåll till 7,5 miljarder kronor. 
Motsvarande siffra 2008 var strax under 12 miljarder 
kronor. Därmed har investeringen minskat med 4,3 
miljarder kr eller 37 procent perioden 2008–2017. 
 Räknat i 2008 års priser, d v s justerade för inflation, 
uppgår minskningen till 41 procent eller ca 4,8 mil-
jarder kr. Detta tapp får konsekvenser för mediernas 
ekonomi och branschen förväntas även framöver vara 
präglad av neddragning och konsolidering.
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Figur 4. Reklamintäkter hos medier med  
nyhetsjournalistiskt innehåll

Källa: IRM

Reklamutveckling 2008–2017

Reklamomsättningen hos tidningar, TV, fackpress och 
sajter med nyhetsinnehåll reducerades med knappt 
2 miljarder under finanskrisen 2009 för att sedan, un-
der de två följande åren, återhämta sig med knappt 
1,5 miljarder kr. Sedan 2011 har nedgången varit obru-
ten, även de år när reklammarknaden som helhet  visat 
positiv utveckling. I genomsnitt har medier som pro-
ducerar nyhetsjournalistik tappat knappt 500 Mkr 
årligen, den genomsnittliga procentuella minskningen 
under perioden är 5 procent per år. År 2017 innebar 
inget undantag från den negativa utvecklingen utan 
var t o m något värre sett till det procentuella tappet. 
Således utökas skillnaden gentemot utvecklingen 
för total medieinvestering som nu är på toppen av en 
 högkonjunktur. 
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Investering i TVreklam har totalt sett haft en 
 negativ trend under de senaste åren men under 2017 
syntes en ökning om 2 procent, dessutom har även en 
större andel program med nyhetsjournalistik produce-
rats. Utvecklingen för medier med nyhetsjourna listik 
är dock fortsatt starkt förknippad med skiftet från 
 tryckta kanaler. Den tryckta dagspressen har haft en 
svag utveckling under de senaste åren och under 2017 
har även underkategorin landsortspress, som tidigare 
visat på lite större motståndskraft, också haft en sämre 
utveckling.

Figur 5: Reklamintäkter hos medier med  
nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2017

Källa: IRM

Medier med nyhetsinnehåll får inte  nödvändigtvis 
speciellt stort tillskott utav de nuvarande kraftiga 
digi tala ökningarna då det framför allt är kategorier-
na sökords marknadsföring, online video och sociala 
 nätverk som ökar kraftigt. Många nyhetsmedier arbe-
tar främst med olika former av displayannonser och 
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en del eftertextannonsering. Reklaminvesteringarna 
 följer dessutom användandet och flyttas från desktop 
till mobila skärmar vilket ofta innebär att det finns 
 färre ytor att sälja och kräver att man kan ta man kan 
ta mer betalt per annons för att uppehålla de totala 
 intäkterna. 

Marknadsandel 2008 jämfört med 2017

Från år 2008 till år 2017 har reklaminvesteringarna hos 
tidningar, TV, tidskrifter och sajter med nyhetsinne
håll minskat i andel av total reklaminvestering, från 36 
procent till strax under 20 procent av annonsörernas 
medieköp. 

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

Källa: IRM
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Figur 7. Andel av reklaminvestering som tillfaller medier  
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2017

Källa: IRM

Andelsutveckling 2008–2017

Andelen av medieinvesteringen som utgörs av medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll har minskat med 
2–3 procentenheter per år sedan 2012. Minskningen 
var som störst det senaste året, då andelen minskade 
med 3,2 procentenheter och därmed uppgår till knappt 
20 procent 2017. Andelsminskningen är en följd av att 
intäktstappet är relativt konstant.
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Figur 8. Andelsutveckling för medier med  
nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2017

Källa: IRM

Index 2008–2017

Det står alltmer klart att reklaminvestering i medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll kommer på efter
kälken jämfört med total reklaminvestering i media. 
Skillnaden i utveckling illustreras i det indexerade 
linjediagrammet som tar utgångspunkt i år 2008 som 
basår. I diagrammet syns ett påtagligt trendbrott för 
reklaminvestering i media med samhällsjournalistiskt 
innehåll efter 2011, då skillnaden i utveckling blir 
alltmer framträdande. De senast två åren 2016–2017 
uppvisar en förstärkt negativ trend då mediemarkna-
den totalt är inne i en högkonjunktur samtidigt som 
 medier med samhällsjournalistiskt innehåll fortsätter 
sin negativa utveckling.
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Figur 9. Index reklaminvestering 2008–2017

Källa: IRM
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Bilagor

Uppdrag och kommentar

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

På uppdrag av Institutet för mediestudier har IRM 
för fjärde gången tagit fram en bedömning kring 
reklamintäkter för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll. I enlighet med uppdragsgivarens önskemål 
definieras journalistik här endast som allmän nyhets- 
och samhällsjournalistik. Mediernas intäkter rappor-
teras till IRM per titel/sajt, IRM har gjort antaganden 
och avgjort vilka titlar/sajter som skall klassificeras 
som journalistik baserat på gällande definition. Föl-
jande mediekategorier omfattas av undersökningen: 

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

• Tidskrifter
 o Tryckt utgåva
 o Digital display
 o Online video
 o Digital eftertextannonsering
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• TV 
 o Broadcast TV
 o Digital Display
 o Online video

• Digitala nyhetsmedier 
 o Digital display
 o Online video
 o Digital eftertextannonsering

I digitala intäkter ingår alla plattformar och format, 
även mobil och t ex native. Resultaten av undersök-
ningen redovisas som en total omsättning, inte ned-
brutet på medieslag, med syftet att inte exponera 
 enskilda  aktörer. Alla uppgifter är i löpande priser 
om inte  annat sägs. Under den undersökta perioden 
har inflationen varit tämligen låg – netto ca 7  procent 
 totalt. Statistiken i rapporten är i löpande priser om 
inget  annat anges, vid omräkning till fasta priser 
(basår 2008) blir skillnaderna relativt små och föränd-
rar inte studiens resonemang och slutsatser. 

Urval och definition

Urval av titlar/sajter för varje segment har skett i sam-
råd mellan IRM och Institutet för Mediestudier. Vi 
har utgått från respektive aktör och inkluderat dess 
titel/sajt såvida den i huvudsak innehåller nyhets- och 
samhällsbevakning. Tidigare urval har återanvänts för 
uppdateringen t o m 2017 då IRM bedömt alla tidigare 
aktörer som relevanta. En komplett lista av aktörer 
som ingår finns på efterföljande sida. 
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Institutet för Mediestudier har utgått från Press-
stödsnämndens riktlinjer i sin beskrivning om inne-
hållet som aktuell allmän nyhetsförmedling eller all-
mänpolitisk opinionsbildning. För att kunna ansöka 
om presstöd gäller att tidningen ska ha en utgivning på 
ett nr/vecka, vara skrivet på svenska och distri bueras 
inom Sverige. IRM konstaterar alltså att det i den 
 aktuella definitionen är viktigt att titlarna/sajterna i 
urvalet ska ha:

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

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

innehåll av svensk redaktion.

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

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

Lista över utvalda titlar / sajter

Adaktusson, Aftonbladet, Aftonbladet Morgon, 
Affärs världen, Akhbar Skåne, Alekuriren, Alingsås Ku-
riren, Alingsås Tidning, Angeläget med Adaktusson, 
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Annonsmarkna´n, Arbetarbladet, Arvika Nyheter, 
Avesta Tidning, Barometern, Blekinge Läns Tidning, 
Bohusläningen, Bollnäs-Nytt, Borås Tidning, Bålsta 
Upplands Bro-bladet, Bärgslagsbladet/Arboga Tid-
ning, Bättre liv, City HD, City Kristianstad, City Mal-
mö/Lund, Commersen, Corren Bostad, Dagbladet Nya 
Samhället, Dagen, Dagens ETC, Dagens Industri, Da-
gens Nyheter, Dala-Demokraten, Dalarnas Tidning-
ar, Dalslänningen, Din Lokaltidning Gästrikland, Din 
veckotidning 3:an, Efterlyst, Ekonominyheterna, Em-
maboda Tidning, Enköpings-Posten, Eskilstuna-Kuri-
ren, Expressen, Extra Östergötland, Fagersta-Posten, 
FalkenbergsPosten, Falköpings Tidning, Filipstads 
Tidning, Folkbladet Östgöten, Fokus, Fryksdals-Byg-
den, Från Riksdag och departement, Gefle Dagblad, 
Gestrikemagasinet, Gotlands Allehanda, Gotlands 
Tidningar, Gratistidningen STT Svenljunga Trane-
mo Uliricehamn, GT, Göteborgs- Posten, Hallands 
Nyheter, Hallandsposten, Halmstad 7 dagar, Hap-
arandabladet, Helsingborgs Dagblad, Hjo Tidning, 
Hudik-Nytt, Hudiksvalls Tidning, Hälsinge-Kuriren, 
Härjedalen, Tidningen, Härrydaposten, Informa-
tionspressen i Kronoberg, Insider, Just nu Linköping, 
Jönköpings-Posten, Kalla fakta, Kalmarposten, Karl-
skoga Tidning /Karlskoga-Kuriren, Katrineholms-Ku-
riren, Knallebladet, Kristianstads bladet, Kvällspos-
ten, Kävlinge nya Lokaltidning, Lerums Tidning, 
Linköpingsposten/Stan vid Stångån, Ljusdals-Nytt, 
Ljusdals-Posten, Ljusnan, Lokala nyheter i TV4, Lo-
kaltidningen Västbo Andan, Lokaltidningen Ave-
nyn, Lokaltidningen Bjuv/Åstorp/Klippan/Perstorp/ 
Örkelljunga, Lokaltidningen Båstad/Laholm, Lo-
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kaltidningen Carlshamn, Lokaltidningen Centrum 
Malmö , Lokaltidningen Halmstad, Lokaltidningen 
Helsingborg, Lokaltidningen Hässleholm, Lokaltid-
ningen Höganäs, Lokaltidningen i Alvesta, Lokaltid-
ningen i Strömsund, Lokaltidningen i Västerbotten, 
Lokaltidningen i Älmhult, Lokaltidningen Karlskrona, 
Lokaltidningen Klippan/Örkelljunga, Lokaltidningen 
Kristianstad, Lokaltidningen Laholm, Lokaltidningen 
Landskrona, Lokaltidningen Limhamn Bunkeflo, Lo-
kaltidningen Lomma/Kävlinge, Lokaltidningen Lund, 
Lokaltidningen Mellanskåne, Lokaltidningen Mjölby, 
Lokaltidningen Motala, Lokaltidningen Norra Upp-
land, Lokaltidningen Ronneby, Lokaltidningen Simris-
hamn/Sjöbo/Tomelilla/Skurup/Ystad, Lokaltidningen 
Sjöbo, Lokaltidningen Staffanstorp, Lokaltidningen 
Storsjön, Lokaltidningen Svedala, Lokaltidningen Sö-
deråsen, Lokaltidningen Södra Malmö, Lokaltidning-
en Sölvesborg/Olofström, Lokaltidningen Tomelilla, 
Lokaltidningen Västbo Andan, Lokaltidningen Västra 
Malmö, Lokaltidningen Växjö, Lokaltidningen Ystad, 
Lokaltidningen Ängelholm, Lokaltidningen Öster-
len, Lokaltidningen Östra Malmö, Lysekilsposten, 
Länstidningen Södertälje, Länstidningen Östersund, 
Magazin 24, Malmömagasinet, Mariestads-Tidning-
en, Markbladet, Melleruds nyheter AB, Mera Fin-
spång, Mera Linköping, Mera Norrköping, Metro, 
Mitt i Stockholm, MittDalarna, MittGävle, Motala 
Tidning, Nacka-Värmdö Posten, Nerikes Allehan-
da, Nordöstra Småland/ nordöstran/ mera västervik, 
Norra Halland, Norra Skåne, Norra Västerbotten, 
Norrbottens-Kuriren, Norrköpings Tidningar, Norr-
ländska Socialdemokraten, Norrtelje Tidning, Nu 
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Tidningar i Syd, Nya Kristinehamns- Posten, Nya 
Läns-Tidn-Nya Lidköp Tidn, Nya ST-tidningen, Nya 
Wermlands-Tidningen, Nyheter24, Nyheterna, Ny-
heterna Extra, Nyheterna Special i TV4, Nyhetskana-
len, Nyhetstimmen, Nynäshamns-Posten, Näringsliv 
Lund, Omni, Orust Tjörn-tidningen, Partille Tidning, 
Piteå-Tidningen, Provinstidningen Dalsland, Punkt 
SE, Sala Allehanda, Sigtunabygden, Skaraborgs Alle-
handa, Skaraborgs Läns Tidning, Skånska Dagbladet, 
Sméjournalen, Smålandsposten, Smålands-Tidning-
en, Smålänningen, Ljungbytidn, Stockholm City , 
Strömstads Tidning, Sundsvalls Nyheter, Sundsvalls 
Tidning, Sunne-nytt, Svenska Dagbladet, Sydsvenska 
Dagbladet, Sydöstra Sveriges Dagblad, Säffle-Tidning-
en, Söderhamns-Nytt, Söderhamnsnytt/Bollnäsnytt, 
Södermalmsnytt, Södermanlands Nyheter, Södertälje-
posten, Tempus, Tidningen 7, Tidningen Liljeholmen/
Älvsjö, Tidningen Ångermanland, Tidningen Årsta/
Enskede, Torslanda Tidningen, Trelleborgs Allehan-
da, Trollhättan 7 dagar, TTELA, Uddevalla 7 dagar, 
Ulricehamns Tidning, Uppsalatidningen, Upsala Nya 
Tidning, Varbergs Posten, Vi i Vasastan, Vimmerby 
Tidning m Kinda-Posten, Veckans affärer, VLT, Vårt 
Kungsholmen, Vänersborg just NU, Vänersborgaren, 
Världen i Fokus Värmlands Folkblad, Värnamo Ny-
heter, Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuriren, 
Västerviks-Tidningen, Västerås tidning, Västgöta- 
Bladet, Västkustkuriren, Ystads Allehanda, Ölands-
bladet, Örebroarn, Örnsköldsviks Allehanda, Öster-
lenmagasinet, Östermalmsnytt, Östersunds-Posten, 
Östgöta Correspondenten, Östra Småland/Nyheterna
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Den digitala omställningen har skakat om de tradi
tionella medierna i grunden och mycket av pengarna 
fortsätter flyttas från de allt fattigare dagstidningarna 
till de rika, globala teknikföretagen. Den  omvända 
 Robin Hoodifieringen av den svenska medie branschen 
 fortsätter.

Journalistiken i Sverige finansieras främst av konsu
mentintäkter (prenumerationer, betalväggar, donatio
ner), annonsintäkter (t ex print eller digitala banners) 
eller skatt (public servicebolagen). Med dessa intäk
ter får journalister och redaktörer lön, tidningar trycks 
och nyheter distribueras. I det här kapitlet tittar vi på 
hur de ekonomiska förutsättningarna förändrats för 
Mediesveriges journalistik inom nyheter och  samhälle.

Som underlag har framförallt Jonas Ohlssons 
Medieekonomi 2018 varit till god hjälp för att förstå 
dagspressens utveckling. För analysen av tv och radio 
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har vi förlitat oss på publicservicebolagens årsredovis
ningar för 2017, liksom vi gjort för genomgången av 
digitala aktörer och gratistidningarnas utveckling. 

Dagspress

Dagspressen har traditionellt haft två stadiga,  stabbiga 
intäktsben: prenumerationer och annonser. Båda dessa 
ben har tappat muskler och kraft under 2000 talet. 
Även under 2017 fortsatte tidningarna att förlora både 
läsare och annonsörer.

Totalt tappade de svenska dagstidningarna 2,7 pro
cent av sina upplagor – inklusive de digitala upplagor. 
Trots stora satsningar på att öka antalet digitala pre
numeranter blöder alltså de tryckta tidningarna fort
farande mer och de digitala strategierna kompenserar 
inte, åtminstone inte på de 138 dagstidningar som 
mäts av TS. För de ledsamma upplagesiffrorna bör nog 
faktiskt tas med en nypa salt då två största dagspress
koncerner inte längre redovisar sina upplagor: Bonnier 
med bl a Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenskan och 
Dagens Industri samt Schibsted med Aftonbladet och 
Svenska Dagbladet står båda utanför. Det gör helhets
bilden av upplageutvecklingen svårtolkad. Inte minst 
eftersom flera Bonniertidningar och Svenska Dagbla
det tillhör de som ägnat mest omsorg, resurser och 
skryt åt sina digitala läsarintäkter.

Men att de tryckta upplagorna sjunker är  ingen hem
lighet, vilket även syns på bolagens årsredovis ningar. 
Intäkterna har backat i flera år och även 2017 fortsatte 
den krampaktiga nedgången. Mellan 2016 och 2017 
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försvann 1,2 miljarder kronor från dagstidningarna. 
Det motsvarar ett tapp på 8 procent – ett kännbart 
hugg på dagspressen som redan tappat  mycket under 
2000talet. Liksom tidigare är  dagspressföretagen 
trots allt skickliga på att banta och  svälta. Annonsörer 
och  läsare flyr tidningarna men tidningsägarna lyckas 
skära i sina kostnader. 890 miljoner kronor lyckades 
de spara in förra året och det gör att dagstidnings
branschen i Sverige fortfarande går med vinst totalt 
sett. Visserligen bara hälften så stor vinst som 2016, 
men ändå med vinst. Men det är svälta räv som gäller – 
av de 25 stora tidningskoncernerna är det bara 12 som 
går med vinst och ingen har någon rejäl, betryggande 
marginal. Det är första gången på 42 år som Sverige 
saknar en dagstidning med brutto marginal över 10 
procent.

Figur 4.1 Dagspressens reklamförsäljning på papper  
och digitalt, 2016 och 2017 (mkr)
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Dagspressen hör också till de största förlorarna på 
 annonsmarknaden, som idag domineras av digitala 
 kanaler. Dagspressen har tappat 38 procent av annons
intäkterna i sina tryckta tidningar sedan 2013. Värst är 
det för kvällstidningarna (51 procent ) men inte heller 
storstadspressen (44 procent ) eller landsorts pressen 
(32 procent ) är förskonade. Siffrorna beskriver alltså 
utvecklingen sedan 2013, men även jämfört med före
gående år tappar dagspressen annonsintäkter, 13 pro
cent. Det är en förlust på över en halv miljard kronor 
och sedan 2013 har tidningarna tappat 2,3 miljarder 
kronor i annonsintäkter. 

Dagspressen har även digitala annonsintäkter, som 
under 2017 ökade med 120 miljoner kronor. Det är för
stås inte kaffepengar, men långt ifrån den halvmiljard 
som tidningarna förlorade på sina tryckta annonser. 
Dessutom är 120 miljoner en tillväxt på ynka 6 pro
cent, när den digitala annonseringen som helhet växte 
med 21 procent. 

På håll ser det alltså ut som att dagspressen har all
varliga problem, men det är inte hela sanningen. I 
 detaljerna blir det nämligen tydligt att det finns två 
 stora vinnare: Aftonbladet och Expressen tar nämligen 
hälften av dagspressens digitala annonspengar. Det är 
också dessa två som ökar de digitala annonsintäkter
na och under 2017 var 79 procent av kvällspressens alla 
annonsintäkter digitala. För storstadstidningarna var 
samma andel 31 procent och landsortspressen 16 pro
cent. När det gäller de digitala annonsintäkterna håller 
det alltså på att utvecklas ett winner takes it allscenario. 
Inte minst är kvällspressen med sin stora räckvidd inte 
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bara konkurrenter med varandra utan med landsorts
tidningarna. På de flesta platser i Sverige är Aftonbladet 
största nyhetssajt, ofta långt före den lokala dagstid
ningen. Det syns också tydligt i hur annonspengarna 
fördelas. 2017 hade kvällspressen digitala annonsintäk
ter på 1,1 miljard kronor, medan landsortspressen skra
pade ihop totalt 410 miljoner. Kvällstidningarna ökar 
också sina digitala annonsintäkter mer än de tappar i 
printannonser medan landsortstidningarna tappade 
336 miljoner annonskronor från sina tryckta tidningar 
men ökade bara 35 digitala miljoner. Det är en flerårig 
trend som förstärkts under 2017. 

Förra året var ännu ett av hungeråren för dags
pressen, framförallt för de tryckta dagstidningarna. 
Den digitala utvecklingen talar för kvällspressen, och 
om inte landsortstidningarna får liv i sina digitala in
täkter är det svårt att se hur de ska klara sig på lång sikt.

TV

Nyheter och samhällsjournalistik i tv är numera mer 
eller mindre synonymt med Sveriges Television, sedan 
TV4 slutade sända lokala nyheter 2014. SVT finan
sieras ännu med licensavgifter och SVT rapporterade 
att de förra året la 23 procent av programkostnaderna 
på nyheter och 10 procent på program företaget beteck
nar som “samhällsfakta”. Programkostnaden  omfattar 
totalt 4,79 miljarder kronor, vilket innebär att SVT 
 finansierar dessa två programkategorier med 1,6 miljar
der kronor under 2017. Det är de nivåerna som SVT har 
investerat i nyheter och samhällsfakta de senaste åren. 
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TV4 är inte lika transparenta med sina kostnader för 
nyheter och samhällsfakta, här baseras analysen på ett 
estimat. En beräkning baserat på antalet timmar nyhe
ter och samhällsfakta i TV4 (438 timmar per år) och att 
TV4 har samma produktionskostnad som SVT (314 166 
kr/timme) visar att TV4 investerar ca 137 Mkr per år 
i samhällsjournalistik. Det motsvarar ca 3 procent av 
 deras omsättning  att jämföra med SVT:s 33 procent.

SVT ser ut att behålla både intäkter och inriktning, 
medan TV4:s framtid på två punkter framstår som 
mer skakig. För det första har Telia kommit överens 
med Bonnier AB att köpa TV4gruppen (där även C 
More och finska MTV ingår) vilket kommer förändra 
fundamentet för tvmarknaden, när en operatör köper 
en tvkanal. Myndigheten för press, radio och tv har 
 flaggat för att TV4:s sändningstillstånd kommer be
höva utredas när Telia blir ny ägare. För det andra har 
många nya aktörer klivit in på tvmarknaden.  Youtube 
har blivit en stor aktör bland yngre målgrupper och dit 
flyttar också mycket annonspengar. Netflix och Viaplay 
är också tvtjänster som ökar – 56 procent har tillgång 
till någon sådan SVODtjänst i Sverige. Lägg till detta 
stora tvsatsningar med mycket journalistiskt innehåll 
från Aftonbladet, Expressen och Dagens  Industri. 

Tvmarknaden omformas snabbt nu. Det gäller 
framförallt de yngre tittarna som sedan 2010 minskat 
sitt traditionella tvtittande från 99 minuter om dagen 
till 55 minuter. Och när tittarna ändrar vanor flyttar 
annonsörerna efter med sina pengar. 
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Tittartiden minskar och åldersklyftan ökar

Genomsnittlig tittartid per dag fördelat på åldersgrupper i minuter.
Källa: MMS Årsrapporter 2010–2016.

Radio

Journalistik i radio är nästan uteslutande något som 
Sveriges Radio ägnar sig åt. Det finns två kommersiella 
radiokanaler med nyheter, men det är små andelar av 
sändningarna: 1 procent (Rix FM) och 4 procent (Mix 
Megapol). 

I Sveriges Radio är nyheter och samhällsprogram 
en desto mer central del av utbudet. Där är 8 procent 
 nyhetssändningar och 12 procent samhällsprogram. 
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Sveriges Radios lägger 1,5 miljarder kronor årligen av 
sina programkostnader på nyheter och samhällsfakta, 
vilket motsvarar 54 procent . Det är i linje med andelen 
som Sveriges Radio lagt på journalistik de  senaste åren.

Podd 

Ett medieslag som växt kraftigt de senaste åren är 
podcasts. Antalet svenskar som lyssnar på poddar har 
växt från 11 procent till 21 procent på tre år. Bland 
16–25åringar är det vanligare att lyssna på podd än 
på radio. 

De mest populära poddarna i Sverige är framför allt 
Sveriges Radios poddar men även andra poddar som 
Historiepodden, Rättegångspodden, Mordpoddden 
och Spår tillhör de mest lyssnade. Till skillnad mot den 
kommersiella radion är många framgångsrika poddar 
i allt högre grad inriktade på samhällsorienterade frå
gor av journalistisk karaktär. Vid sidan om en inrikt
ning av mer lifestyleinriktade poddar är det poddar 
med journalistiskt anslag som lockar flest lyssnare.

De större poddarna finansieras främst genom 
sponsor samarbeten med annonsörer, men det är en 
ny och omogen bransch. Det är svårt att få en bild av 
hur mycket poddmarknaden i Sverige omsätter. Men 
en indikator är bolaget Acast som distribuerar många 
svenska poddar och även säljer annonser åt dem. 2015 
sålde de poddannonser för 16 Mkr, två år senare för 95 
Mkr. Det är alltså en sexdubbling av  omsättningen för 
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Acast som är marknadsledande. Acast är en app och 
en säljorganisation som tar runt 25 procents  provision 
innan annonspengarna når dem som producerar 
 poddarna. 

Volymen på poddmarknaden är svårbedömd, men 
utan tvekan är det ett växande område ljudjournalistik 
som både lyssnare och annonsörer uppskattar.

Digitala aktörer

Antalet etablerade digitala aktörer med fokus på 
granskning och samhällsjournalistik var ett hundra
tal i Sverige, enligt Gunnar Nygren (2016). De allra 
flesta bevakar lokalt och har väldigt få anställda jour
nalister. De har alltså stora skillnader i organisations
form, ekonomi, lönsamhetskrav och affärs mässighet 
– men kan ha stor inverkan på lokalsamhället med sin 
 journalistik. 

Bland de större rent digitala aktörerna finns Nyhe
ter24 som startades 2008. Omsättningen under 2017 
var 45 Mkr och bolaget gjorde en förlust på 8  miljoner 
kronor. Andra uppmärksammade digitala aktörer är 
Omni, Breakit, Kit och 24 Sverige, som finns på 12  orter 
i södra Sverige med bas i Kalmar. Av dessa är Omni 
störst med en omsättning på 56,7 Mkr och en förlust 
på 4 Mkr, Kit omsatte 44 Mkr med en förlust på 4 
Mkr och Breakit 12 Mkr, med en förlust på 0,7 Mkr. 
Till sist: 24 Sverige omsätter runt 10 miljoner kronor 
med en förlust på ungefär 5 mkr. Gemensamt för dessa 
fem bolag är att de alla är helt beroende av annons
intäkter eftersom de saknar betalväggar  eller andra 
konsumentintäkter. Dessutom går alla med  förlust. 
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Gratistidningar

Sverige har en stark kvartett ägare som ger ut  lokala 
gratistidningar. Det största aktörerna är Lokal
tidningen, Metro, Mitttidningarna och Direktpress 
som tillsammans har en majoritet av marknaden. 
Gratis tidningarna är helt annonsfinansierade, och 
2017 backade annonsintäkterna för  gratistidningarna 
med 10 procent. Så har det sett ut i flera år, och framför
allt verkar det vara Metro som drabbats av nedgången. 

2017 tappade Metro 30 procent av sin omsättning till 
101 Mkr och gjorde en förlust på 47,6 Mkr. Metro bytte 
ägare under 2017 och under ett turbulent halvår ägde 
finansmannen Mats Qviberg  tidningen tillsammans 
med norske finansmannen Christen Ager Hanssen. 
Det var sex dramatiska månader för tidningen, då tid
ningen tappade både intäkter, läsare och medarbetare. 
Metro har inte varit lönsamt sedan 2012. 

Även Lokaltidningen (som ägs av danska Politiken) 
tappade omsättning från 140 Mkr till 97 Mkr – och 
dessutom gick de med 11 Mkr i förlust. Lokaltidningen 
har därmed tre raka förlustår bakom sig efter tio år av 
vinster. 

Mittitidningarna ges ut i 32 olika utgåvor men 
även de har haft några tuffa år. Omsättningen sjönk 
från 230 Mkr till 219 Mkr och förlusterna har förvisso 
krympt till 49 Mkr, vilket är bättre än de 141 Mkr 
som bolaget blödde 2016. Riskkapitalbolaget Segulah 
förvärvade Mittitidningarna 2014 och sedan dess har 
tidningarna samlat på sig förluster på 259,1 Mkr. 

Mitti är alltså fortfarande största gratistidnings
koncern framför tvåan Direktpress, som även de 
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 tappade intäkter från 179 Mkr till 164 Mkr. Bolaget 
gjorde också en förlust på 4,7 Mkr, det första året 
utan vinst sedan 2009. 

Gratistidningarna verkar inte ha fått fotfäste, och 
även om de inte tappar lika mycket annonsintäkter 
som dagspressen så börjar läget bli prekärt för de fyra 
stora gratistidningskoncernerna som börjar ackumu
lera stora förluster. Många av bolagen har börjat ut
veckla digitala strategier, men eftersom de inte sär
redovisar sina digitala intäkter är det svårt att bedöma 
hur långt gratistidningarna kommit i att ha samma 
fördelning mellan traditionella och digitala intäkter 
som dagspress och kvällspress har. 

Sammanfattning

Det är högkonjunktur i Sverige. BNP ökar, arbets
lösheten är låg och räntorna ännu lägre. Det gör att 
köpkraften är god och annonsörerna spendervilliga. 
Men trots glada miner i Sverige så är det inte goda tider 
för mediebranschen. Tvärtom är många företag som 
anställer journalister och redaktioner tyngda av sjun
kande upplagor och sämre marginaler. Till detta finns 
det några förklaringar. Den första är att annonsmark
naden utvecklats till ett omvänd Robin Hoodprincip 
där annonsörerna tar från de fattiga dagstidningarna 
och ger till de rika teknikbolagen Google och Face
book. Förra året investerade de svenska  annonsörerna 
12 miljarder kr i reklam som förmedlas av något av 
de globala teknikföretagen. Det är två tredjedelar av 
den samlade digitala reklamförsäljningen i Sverige. 
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 Nyhetssajten Breakit beräknar att Facebooks intäkter 
i Sverige landade på 1,3 miljarder kronor i fjol (+34 
procent jämfört med 2016) och Googles intäkter på 
9 miljarder kronor 2017. Dessa två aktörer rakar in 
mer än vad som annonseras för i tv, dagspress och 
tidskrifter – tillsammans.

Den andra förklaringen är att mediekonsumenter
nas vanor är i stark förändring. Dagstidningsläsande 
och det gamla tvtittandet håller på att bli en lika säker 
åldersmarkör som senilsnöre och rullator. Framtidens 
unga mediekonsumenter väljer Youtube och poddar 
framför tv och radio, och de tryckta dagstidningarna 
(även de som är gratis) ratas. Svenskarna lägger pengar 
på medier, men inte nödvändigtvis på de journalistiskt 
drivna medierna. Det är snarare aktörer som Netflix 
och Viaplay som får konsumenterna att öppna plån
boken, och de sociala medierna är en tuff konkurrent 
om mediekonsumenternas tid.

Den tredje förklaringen är att de traditionella medi
erna redan är svältfödda efter många år av sparpaket 
och nedskärningar. Visserligen vid liv, men soliditeten 
i bolagen har sjunkit under de senaste åren. Det är ett 
mått som visar hur stark förmågan att investera är – 
och hur skuldsatta mediebolagen är. Det bästa sättet 
att skaffa en stark soliditet är att lägga stora vinster på 
hög, år efter år. Medieföretagens sjunkande soliditet 
visar tvärtom att högarna krymper och skuldsättning
en är hög. Det är ödets ironi: journalistiken fortsatte 
under 2017 att göra stora avslöjanden, viktiga nyheter 
och tunga gräv – samtidigt som förutsättningarna blev 
sämre än någonsin.
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Trots en kärv ekonomisk situation lyckas medie husen 
upprätthålla en hög och till och med svagt ökande nivå 
på bevakningen av kommunpolitiken. Det är även i 
år bilden när Mediestudier  tillsammans med medie
analysföretaget Retriever gör en  omfattande  kvantitativ 
studie av hur många artiklar som skrivs om kommun
politik. Vi har nu tillgång till data från elva halvår, från 
första halvåret 2013 till och med första halvåret 2018, 
och även om mönstret inte är entydigt så tyder mycket 
på att vi ser en svag ökning över tid. Men vi ser också 
problem som gör det nödvändigt att tänka ordentligt 
på vad vi mäter och vad som påverkar förändringarna 
i siffrorna.

Tidningarna har numera färre journalister anställda, 
men med hjälp av rationaliseringar och prioriteringar 
tycks mediehusen ha hittat metoder som gör att färre 
medarbetare kan producera lika mycket eller rent av 
mer journalistiskt material i detta ett av lokalmediernas 
kärnområden.

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

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

Denna sökning har gjorts i ett källurval skapat för att 
återspegla de svenska nyhetsmedierna så bra som möj
ligt. Etermedier har (med undantag för TV4, som dock 
har ett försumbart antal träffar) uteslutits från urvalet 
eftersom deras huvudpubliceringar inte registreras i 
databasen, utan bara webbversioner som varierar i am
bition över tid och mellan redaktioner. Dessutom har 
de titlar som tidigare hörde till Promedia koncernen 
uteslutits eftersom de kom in i databasen under perio
den och snedvred resultaten. Ett fåtal titlar har dessut
om uteslutits på grund av ofullständig data.
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Träffarna särredovisas i två kategorier: 

• Printmedier, printpubliceringar
• Webbmedier

Den första kategorin är helt enkelt dagspressföretags 
pappersupplagor, i andra fallet rena onlinemedier. 

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

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

När vi studerat siffrorna har vi sett en tydlig säsong
variation. Första halvåret respektive år har betydligt 
fler artiklar än andra halvåret. Sannolikt kan detta för
klaras av hur det politiska arbetet lagts upp i kommu
nerna över året – helt enkelt hur ”sommartorkan” för
delas mellan halvåren. Vi har därför valt att för ökad 
tydlighet koncentrera analysen till förstahalvåren – där 
har vi också på grund av publiceringsdatum tillgång 
till fler perioder.

I Figur 1 och Tabell 1 noterar man omedelbart en 
i stort sett oförändrad nivå vad gäller printpubli
ceringar, med en minskning på en procent det senaste 
året jämfört med året före. Vad gäller webbmedier är 
det däremot en tydlig uppgång från lägre nivåer. 
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Figur 1. Alla titlar i urvalet

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

Tabell 1. Antal träffar första halvåren i hela urvalet

Print Webb

2013_1 15 426 3 821

2014_1 15 519 4 889

2015_1 15 153 5 665

2016_1 15 801 6 357

2017_1 16 331 7 131

I tabellen framgår antalet träffar första halvåret respektive år i hela källurvalet, uppdelat 
per kategori, för sökningen på kommunnamn och orden kommunstyrelse/regionstyrelse 
och kommunalråd/borgarråd.
Källa: Retriever.
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Vi har i år liksom de två föregående åren valt att avstå 
från att analysera kommunerna utifrån antalet artiklar 
per invånare, då dessa siffror främst återspeglade kom
munstorleken. Ju mindre kommun desto fler träffar 
per invånare. Sannolikt återspeglar detta det faktum 
att varje kommun oavsett invånarantal har endast en 
kommunstyrelse som har ungefär lika många möten 
varje år. Det större antalet ärenden i en större kommun 
eller det större antalet journalister i vissa städer tycks 
inte ha förändrat detta.

I en situation när vi vet att resurserna till journa listik 
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:  antalet 
 artiklar ökar något.

Men självklart är det inte hela bilden. Det kan  tänkas 
att kvantitet har fått ersätta kvalitet. Att mer grans
kande artiklar har ersatts av rewritade pressmeddelan
den. Det kan också tänkas att skicklig metod utveckling 
på medieföretagen har  rationaliserat arbetet så att lika 
mycket hinns med utan fallande  kvalitet trots  minskade 
resurser. Eller att kommunernas kommunikations
avdelningar har börjat bidra mer  aktivt med underlag 
eller till och med hela artiklar till de lokala tidningarna. 
I  Carina Tenors forskning har tidigare noterats att åtta 
av tio kommuner då och då eller oftare sett sina press
meddelanden publiceras närmast ordagrant i medier. 

Vad som förklarar utvecklingen bäst ger inte denna 
studie något svar på – för det behövs fallstudier och 
kvalitativa analyser.
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Men det finns anledning att fundera ytterligare på 
vad vi egentligen mäter, framförallt vad gäller webb
medierna. När det gäller printpubliceringar har vi en 
relativt konstant skara medier, där några få tillkom
mer (främst gratistidningar) och några få mindre tid
ningar läggs ner av ekonomiska skäl.

Historien är en annan när det gäller  webbmedierna. 
Bland källorna i mätningen har ett antal tillkommit 
men de är i många fall svårdefinierade och skulle 
kunna ses som digitala versioner av printmedier. 
Risken att vi dubbelräknar samma journalistik flera 
gånger är då stor. Vi riskerar i så fall att mest mäta gra
den av ompaketering av samma journalistik för olika 
digitala upplagor av samma publikationer, snarare än 
få en uppfattning om hur mycket journalistik om kom
munpolitik som produceras. 

Från Gunnar Nygrens och Nønne Schjærff  Engelbrecht 
innehållsstudie, se deras kapitel, så vet vi att variatio
nerna i antalet artiklar om kommunerna är stor mellan 
olika kommuner och olika medier. Frågan är då vad ett 
så aggregerat mått som sökningar i i princip alla medie
källor svarar på. Problemet är att om vi bryter ner det 
per kommun ser vi, som nämnts ovan, samtidigt i några 
få kommuner stora svängningar från år till år utan att 
det tycks återspegla förändringar i journalistiken, utan 
snarare tekniska faktorer i databaser och överföringar 
av data. 

Därför är det svårt att isolera olika faktorer. Möjli
gen skulle en nedgång generellt i artiklar som träffas 
av våra sökningar kunna vara lite som kanariefågeln 
i gamla kolgruvor – en indikation på att saker börjat 
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gå åt skogen. Men vi vet inte vad den ökning vi ser i 
webbmedier står för.

Förr var det rätt enkelt. Det gick att göra innehålls
studier på papperstidningar och vara rätt fullständig. 
Nog gjordes de i några upplagor varje kväll och de sto
ra tidningarna editionerades. Men det gick rätt snabbt 
att bli enig om vad man skulle mäta och hitta objekten 
att studera.

I den digitala verkligheten är mängden journali
stik som publiceras större och mer mångfaldig. Vi 
behöver fundera mycket för att veta vad som ens är 
journa listik, där vissa skulle hävda att  entusiastsajter 
som  bagisbloggen.se ska falla utanför, andra att  
nyheteridag.se ska bort, ytterligare andra att just dessa 
är livsviktiga exempel på nya former av journalistik. 

Ännu svårare blir det att bestämma sig för vad 
som är en publicering. När har en webbtidning slutat 
uppdatera och därmed slutligt publicerat en nyhet? 
Och, alltså, hur många olika anpassade versioner av 
samma journalistiska research mot olika plattformar 
och olika publiker är relevant att ha med om man ska 
undersöka ett mediehus prioriteringar?

Samtidigt är det just nu när journalistiken förändras 
så kraftigt – och ur vissa aspekter kan ses som hotad – 
som det gäller att hitta metoder att undersöka dessa för
ändringar. Det finns anledning att under året fundera på 
detta i allmänhet och specifikt vad denna undersökning 
mäter och om det går att förfina metoderna. Eller om 
det är ett för grovt verktyg för att undersöka de nyanser 
vi vill åt.
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Där bor journalisterna 2018
Leo Wallentin och Katarina Lind*

Klyschan stämmer – större delen av journalisterna bor 
i Stockholm, och helst på Södermalm. Så hette det när 
vi sist publicerade ”Där bor journalisterna”. Drygt tre 
år senare gör vi om kartläggningen och ställer frågan, 
vad har hänt sen sist?

I korthet kan vi säga att:

• Journalisterna har blivit ännu mer koncentrerade 
till storstäderna

• De är överrepresenterade i rikare områden
• Och bor de inte i storstad, så är de ändå över

representerade i tätorterna

Journalisterna koncentreras alltså ännu mer till stor
städerna. Därför har vi den här gången tittar extra 
noga på deras bostadsområden inom Stockholm, Gö
teborg och Malmö. Vilken vardag har journalisterna 
där utanför fönstret?

* Leo Wallentin och Katarina Lind är journalister på datajournalistik
byrån J++. Leo bor i Bagarmossen, Skarpnäcks stadsdelsområde, Stock
holms kommun. Katarina bor i Rågsved, EnskedeÅrstaVantörs stads
delsområde, Stockholms kommun. 
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Journalistiska avfolkningsbygder

Antalet SJFmedlemmar har sjunkit sedan vi sist 
gjorde undersökningen, i mars 2015; från 13  190 
 yrkesverksamma medlemmar då till 11 585 nu, alltså 
en minskning med omkring 12 procent. Men minsk
ningen är ojämnt fördelad. Den sker till största  delen 
utanför storstäderna, medan Malmö, Göteborg och 
Stockholm är mindre berörda. Det får till följd att 
andelen journalister som bor i storstad har ökat från 
omkring 60 till 62 procent. Varannan journalist i 
 undersökningen bor nu i Stockholms län.

Liksom 2015 bygger undersökningen på en lista 
över postnummer till yrkesverksamma medlemmar i 
Svenska Journalistförbundet, SJF. ”Journalist” i den 
här texten betyder med andra ord SJFmedlem. Vi vet 
inte i vilken mån den fackliga anslutningsgraden bland 
journalister varierar mellan till exempel olika lands
delar, och vi kan därför inte utesluta att en bredare 
journalist definition skulle ge en något annorlunda 
bild.

Postnumren från SJF har vi mappat mot olika geo
grafiska områden, som kommuner, valdistrikt och 
stadsdelar. Eftersom postnummerområden inte följer 
några andra administrativa gränser, får vi här bara 
fram ungefärliga siffror. Detta får ingen effekt på de 
övergripande slutsatserna i analysen, men det betyder 
att enskilda siffror är uppskattningar. Det är skälet till 
att vi skriver ”mellan x och y journalister” när vi talar 
om enstaka områden, men använder en enda siffra när 
vi talar om större områden och övergripande trender.
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I nio kommuner räknar vi till att det bor mindre än 
en halv journalist. Det betyder att där sannolikt inte 
bor någon. Det ska jämföras med tolv kommuner 
2015. Det är svårt att dra några större växlar på den 
skillnaden med så små siffror. Precis som 2015 saknas 
journalister i Gnosjö, Eda, Markaryd, Laxå, Ljusna
berg och Svenljunga. Nya vita fläckar för i år är Hede
mora, Perstorp och Sorsele.

I vår databas över redaktionell närvaro (http://
mediestudier.se/kommunbevakning/) har antalet tom
ma kommuner under samma period ökat från 32 till 
35. Även där är närvaron dålig i glesbefolkade områ
den, men också i förortskommuner. 

Den urbana journalisten

Antalet journalister minskar snabbare på lands bygden. 
Det får till följd att en större andel av journalisterna nu 
bor i de stora städerna. Om vi använder SKL:s (Sve
riges kommuner och landsting) kommungruppsindel
ning, så har andelen av journalisterna som bor i stor-
städer och storstadsnära kommuner ökat från 60 till 
62 procent, medan den har minskat något i de andra 
kommungrupperna.

Kommungrupp 2018 2015

Mindre städer/tätorter och  
landsbygdskommuner 13 14

Större städer och kommuner  
nära större stad 25 26

Storstäder och storstadsnära 
kommuner 62 60

Andel av journalisterna i olika kommungrupper, hösten 2018 och våren 2015 (procent).
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Mellan landsdelarna ser vi samma trend: Andelen av 
journalisterna som bor i Götaland och i Norrland har 
minskat medan den har ökat i Svealand, pådrivet av 
den ökade Stockholmskoncentrationen.

Ett undantag från den här trenden är de så  kallade 
 turism-och besöksnäringskommunerna i SKL:s indel
ning (Åre, Borgholm, Leksand, Strömstad, med  flera). 
Här är minskningen av journalister knappt  synlig. Det 
rör sig dock om få journalister, bara omkring 84 perso
ner i alla turismkommuner 2018, och 86 år 2015.

Den övergripande trenden att journalisterna bor 
ovanligt centralt, går igen även när vi bryter ner det per 
län. Journalisterna bor hellre i tätorter än på landet. 
Även i glest befolkade län är journalisterna betydligt 
mer koncentrerade till tätorterna än vad befolkning
en i stort är. Kronobergs län sticker ut som ett län där 
skillnaden ändå är relativt liten. Här bor 83 procent 
av befolkningen, och 89 procent av journalisterna i 
tätort. I andra län är gapet större, och i hela landet bor 
87 procent av befolkningen i tätort, men allra minst 96 
procent av journalisterna.

När vi tittar på kommuntyper ser vi ett liknande 
mönster. I nästan alla län gäller att antalet journalis
ter per invånare är lägre i småstäder och landsbygds
kommuner än i större städer. Två undantag finns: 
 Dalarnas och Hallands län. I Dalarnas fall beror det 
på att Falu kommun, som är klassificerad som ”min
dre stad/landsbygdskommun” i SKL:s indelning, ock
så är länets journalisttätaste, med sina omkring 100 
journalister på knappt 60 000 invånare. I Hallands 
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län är journalisterna ovanligt jämnt fördelade mellan 
kommunerna, med undantag för länets enda inlands
kommun, halvsmåländska Hylte kommun, där det 
bara bor en enda journalist.

Var bor journalisterna då?

Hälften av landets journalister bor i Stockholms län. 
Andelen har ökat från cirka 46 procent till 49 procent 
sedan våren 2015.

Kommun Journalister per 1 000 invånare

Stockholm 4,3

Solna 2,7

Nacka 2,4

Malmö 1,9

Umeå 1,7

Luleå 1,5

Lund 1,4

Sundsvall 1,3

Karlstad 1,2

Huddinge 1,1–1,3

Kommunerna med flest journalister per invånare.

Samma sak gäller Stockholms kommun. Precis som 
vid vår förra kartläggning är journalisterna kraftigt 
över representerade i huvudstaden, och andelen av jour
nalisterna som bor här har ökat, från cirka 34 procent 
2015 till cirka 36 procent 2018. Det ska jämföras med 
att 9 procent av Sveriges befolkning bor i Stockholms 
 kommun.
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Däremot är Stockholmsjournalisterna något jäm
nare fördelade inom huvudstaden nu än sist – fort
farande ligger Södermalm i topp och RinkebyKista 
i botten, men antalet journalister per invånare har 
sjunkit på Södermalm och stigit i RinkebyKista. Skill
naden är dock fortfarande anmärkningsvärd: Det går 
0,7–0,8 journalister per tusen invånare i Rinkeby
Kista stadsdelsområde1 (mellan 36 och 42 stycken2), 
jämfört med 9,2–9,4 journalister per tusen invånare i 
Södermalms stadsdelsområde (mellan 1 191 och 1 224 
stycken). Sist vi gjorde den här undersökningen kun
de vi berätta att en procent av Södermalmsborna var 
journalister. Den siffran har alltså sjunkit något.

Antalet journalister per invånare minskar också 
i övriga innerstaden (allra mest i stadsdelsområdena 
Norrmalm och Kungsholmen), men ökar i förorter 
som Skärholmen och Farsta. Vi kan spekulera i att 
journalisternas inkomster kanske inte utvecklats i 
samma takt som innerstadens bostadspriser, men här 
kan förstås finnas andra faktorer som också spelar in.

I hela Stockholm är motsvarande siffra 4,3 jour
nalister per tusen invånare, en minskning från 4,9 vid 
förra mätningen. Det placerar fortfarande Stockholm i 
topp bland kommunerna, följt av förortskommunerna 
Solna och Nacka, och sedan Malmö, Luleå, Umeå och 
Lund.

1 ”Stadsdelsområde” är en administrativ indelning i Stockholm, mot
svarande ”stadsdelsnämndsområde” i Göteborg och ”stadsdelar (t o m 
2013)” i Malmö. Det finns 14 stadsdelsområden, och under dem ett 
hundra tal stadsdelar.

2 Om vi placerar ut journalisterna slumpmässigt så kommer antalet i 90 
procent av fallen hamna i det här intervallet.
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Stadsdelsområde
Journalister per  
tusen invånare Förändring sedan 2015

Farsta 2,5–2,8 +0,3

Skärholmen 1,6–1,7 +0,2

Älvsjö 3,4–3,7 +0,1–0,2

RinkebyKista 0,7–0,8 ±0

HässelbyVällingby 1,2–1,4 ±0

Skarpnäck 8,0–8,7 ±0

EnskedeÅrstaVantör 4,0–4,3 −0,2–0,3

SpångaTensta 0,9–1,4 −0,4–0,5

Bromma 3,0–3,2 −0,6

HägerstenLiljeholmen 6,6–6,9 −0,6

Östermalm 3,6–3,8 −0,6–0,7

Södermalm 9,2–9,4 −1,1

Kungsholmen 4,8–5,0 −1,2–1,3

Norrmalm 4,6–4,8 −1,3

Antalet journalister per invånare minskar i innerstaden och ökar i vissa förorter, men 
fortfarande är skillnaden stor.

Göteborg sticker ut bland storstadskommunerna med 
endast 1,1 journalist per tusen invånare, en bra bit efter 
Malmö (1,9) och Stockholm. Så såg det ut även 2015, 
och det trots att staden har en av landets största jour
nalistutbildningar.

– Om vi jämför med Stockholm så finns det bara en 
stor dagstidning i Göteborg, GöteborgsPosten. För 
att vara en så stor stad finns det få lokala medier här. 
Public service finns men står inte i relation till invånar
antalet, säger Jonas Ohlsson, föreståndare för Nordi
com (Nordisk informationscenter för medie och kom
munikationsforskning) vid Göteborgs universitet.

En annan förklaring till att det bor få journalister i 
förhållande till antalet invånare jämfört med huvud
staden är att förorterna inte är egna kommuner som 
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i Stockholm, berättar Jonas Ohlsson. Var tar alla 
journaliststudenter vägen då? Jo, en stor del flyttar till 
Stockholm där jobben finns, enligt Ohlsson.

Precis som i Stockholm bor störst andel journalis
ter i Göteborg i centrum. Mellan 45 och 50 procent 
bor i stadsdelsnämndsområdena MajornaLinné och 
 Centrum, med stadsdelar som Haga, Majorna, Mast
hugget, Heden och Vasastan.

När det gäller journalisttätheten sticker Majorna 
Linné ut med 3,0–3,3 journalister per tusen invånare, 
jämfört med 1,7–1,8 respektive 1,5–1,6 i Centrum och 
villaområdet ÖrgryteHärlanda. Ett område där jour
nalisterna är underrepresenterade är Angered, här bor 
knappt 0,2 journalister per tusen invånare. Angered 
omfattar bland annat områdena Hjällbo, Hammar
kullen och Gårdsten som räknas som särskilt utsatta 
av polisen. Och att det bor få journalister i särskilt ut
satta områden vet vi sedan en tidigare kartläggning.

I Sveriges tredje största stad, Malmö, har journa
listerna minskat från cirka 700 journalister till 625 de 
senaste tre åren. Men inte i alla stadsdelar. I Kirseberg 
och Södra innerstaden har antalet journalister istället 
ökat något sedan 2015.

Journalisttätheten är störst i Södra Innerstaden 
som omfattar bland annat Möllevången och  Södra 
 Sofielund, här bor mellan 3,7 och 4,3 journalister per 
tusen invånare (allra störst är koncentrationen på 
Mölle vången). Också i Centrum och Västra inner
staden är den siffran över 3. Skillnaden mellan cen
trum och periferi är stor. I de stadsdelar som kommer 
sist på listan, Rosengård, Oxie och Fosie, bor mindre 
än en halv journalist per tusen invånare.
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Journalisterna bor i välbärgade områden

Där journalisterna bor är 33 procent av invånarna hög
inkomsttagare3, mot 25 procent (per definition) i be
folkningen. Det speglar förstås att journalisterna bor i 
storstäder, men även inom storstadskommunerna bor 
journalisterna med övervikt i välbärgade områden. I ett 
typiskt journalistområde i Stockholm är 40 procent av 
invånarna höginkomsttagare (medelvärde viktat efter 
antal journalister) mot 38 procent i hela kommunen. 
Andelen låginkomsttagare är 19 procent, att jämföra 
med 22 procent totalt i kommunen. De här siffrorna är 
beräknade på medianinkomst och inkomstfördelning 
per så kallat Samsområde.

Samma mönster går igenom över hela landet. 
Även på mindre orter bor journalisterna generellt 
sett i  rikare områden. I allmänhet bor journalisterna 
också i  områden där medianinkomsten ökat mycket 
de senaste decennierna. I de 10 procent av Sams
områdena där medianinkomsten ökade mest mellan 
2000 och 2014 bor 17 procent av journalisterna. Även 
det är en naturlig följd av att journalisterna bor i 
storstäderna, där inkomsterna ökat mest.

Om vi till sist sållar ut de extremaste områdena i 
Sverige, där mer än hälften är höginkomsttagare res
pektive låginkomsttagare, så bor 10,3 procent av jour
nalisterna i de allra rikaste områdena, jämfört med 4,9 
procent av hela befolkningen, och i de allra fattigaste 
0,7 procent av journalisterna, jämfört med 1,6 procent 
av befolkningen. 

3 Här räknas som höginkomsttagare de 25 procent av den vuxna befolk
ningen som har högst inkomst.
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Hur vi än vrider på siffrorna är journalisterna alltså 
överrepresenterade i rika bostadsområden och under
representerade i fattiga.

Tidigare i år publicerade Institutet för mediestudier 
en kartläggning4 av hur många journalister som bor 
i det polisen kallar ”särskilt utsatta områden”, med 
samma metod. Högt räknat bor 0,5 procent av jour
nalisterna i de 23 särskilt utsatta områden. Det går att 
jämföra med 2–3 procent av befolkningen.

Journalisterna bor i lägenhetsområden

Journalister bor troligen i större utsträckning än 
 befolkningen som helhet i områden med lägenhetshus. 
Det gäller även om vi bryter ner det per kommun.

Mer än hälften av de vuxna svenskarna bor i villa5, 
enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Med hjälp av 
Svensk Direktreklams statistikdatabas för annons
köpare vet vi också att omkring 55 procent av hus hållen 
bor i villa. Vi tror att befolkningens och hushållens an
delar ligger ganska nära varandra här. Hur många av 
journalisterna som bor i villa kan vi bara uppskatta 
mycket grovt, men vi kan säga hur stor andel av dem 
som bor i ett utpräglat villaområde. Om vi väljer att 
definiera ett utpräglat villaområde som ett där minst 
80 procent av hushållen finns i villa, så hamnar 25 pro
cent av journalisterna i ett sådant område, att jämföra 

4 http://mediestudier.se/forskning/journalisteriutsattaomraden/
5 https://www.scb.se/sv_/Hittastatistik/Artiklar/Villavanligaste 

boendeformen/
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med 40 procent av hushållen. Det speglar förstås till 
stor del att journalisterna är koncentrerade till stor
städerna, men även om vi bryter ner det per kommun, 
så består mönstret. 4 procent av Stockholmsjournalis
terna bor i ett utpräglat villaområden, att jämföra med 
8 procent procent av alla Stockholmshushåll.6

Journalisterna bor inte där S och SD är starka

När vi lägger kartan med landets 6 000 valdistrikt 
över de 10 000 postnummerområdena framträder ett 
par mönster: Journalister är något underrepresente
rade i valdistrikt där Socialdemokraterna och Sverige
demokraterna var starka i valet 2018. Den bilden sågs 
även sist vi gjorde den här undersökningen, vilket då 
fick Kerstin Ekberg att i en text kalla journalister för 
 arbetarfobiker. Även med Kristdemokraterna finns ett 
negativt samband.

För Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och 
Moderaterna finns i gengäld ett positivt samband. Där 
de partierna är ovanligt starka bor många journalister. 
(Centerpartiet placerar sig någonstans  däremellan.) 
De här sambanden består även när vi bryter ner 
 siffrorna på valdistrikt inom enskilda kommuner.

Sambandet mellan journalisttäthet och röster på 
Vänsterpartiet förstärks rejält av partiets rekord
resultat i Stockholm 2018. Det sambandet är inte lika 

6 Generellt gäller att oavsett var vi drar gränsen för ett ”utpräglat villa
område” (vid 50 procent eller 95 procent), och oavsett om vi tittar på 
enstaka kommuner eller hela riket, så är andelen journalister i villaområ
den omkring hälften av andelen hushåll i villaområden.
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tydligt utanför Stockholm, och fanns inte heller när vi 
sist gjorde den här undersökningen.

Så kan vi då sammanfatta vardagen utanför journa
listens fönster:

Det är en välbeställd gata i innerstaden, eller i allt 
 högre grad kanske i en närförort, där färre än i  andra 
områden tycks rösta på S och SD, och där de  flesta 
grannar har fått det ekonomiskt bättre de senaste 
 årtiondena.

Metod

Den här studien utgår från två listor över postnum
mer till medlemmar i Svenska Journalistförbundet 
(SJF), där varje postnummer motsvarar en i Sverige 
bosatt  yrkesverksamma medlem. Listorna är hämtade 
i  augusti 2018 respektive mars 2015.

SJF:s medlemsmatrikel är den bästa praktiskt möj
liga definitionen av gruppen journalister som är till
gänglig, men givetvis inte heltäckande. 2018datan 
innehåller 11 585 yrkesverksamma medlemmar med 
adress i Sverige, och 2015datan 13 190. Antalet har 
alltså minskat. Det kan jämföras med 11 084 personer 
i kategorin journalister i SCB:s yrkesregister (SSYK
kod 2642) år 2016 och 10 969 år 2015 (här ser vi alltså 
ingen minskning liknande den hos SJF).

Enligt SJF:s kommunikationschef Jacob Lapidus 
beror minskningen på att tidigare medlemmar lämnat 
journalistyrket, snarare än på en plötsligt minskad an
slutningsgrad. Förbundets egna undersökningar tyder 
på att åtminstone 70 procent av minskningen är en effekt 
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av att färre personer arbetar som journalister i dag, med
an en liten del kan hänvisas till lägre organisationsgrad.

Alla postnummer i medlemsmatrikeln går inte till 
journalistens bostad. Här finns flera postnummer som 
är kopplade till exempelvis stora medieföretag. Vi har 
sorterat bort postboxpostnummer och liknande, var
på ett 50tal journalister försvunnit från vardera listan.

Eftersom postnummergränser inte följer några an
dra administrativa gränser, har vi fått mappa post
nummerområden mot andra, mer meningsfulla om
råden, som samsområden, kommuner, valdistrikt och 
stadsdelar. Vi har för varje område vi vill mappa mot 
dels fördelat journalisterna jämnt över postnummer
området, och räknat ut hur många som då hamnar i 
respektive område (ett decimaltal), dels räknat ut ett 
teoretiskt minimi och maximivärde för antalet jour
nalister, och slutligen slumpmässigt placerat ut alla 
journalister i respektive postnummerområde på all 
landyta 1 000 gånger, och baserat ett minimi och max
imivärde på de 90 procent vanligaste utfallen. Så har vi 
till exempel placerat 38,0 journalister i RinkebyKista, 
men skriver 37–39, eftersom det med 90 procents san
nolikhet ligger inom det intervallet. I teorin skulle det, 
i extremfallet, kunna vara mellan 36 och 41.

Antagandet att journalister bor jämnt fördelade 
över sin postnummeryta är givetvis felaktigt, men vi 
tror att det är nog bra uppskattning när vi jobbar med 
ett stort antal områden, som till exempel när vi slår 
samman alla valdistrikt eller tittar på SKL:s kommun
grupper. När vi ska tala om enskilda områden som ex
empelvis kommuner och stadsdelar, använder vi i stäl
let i första hand minimi och maximivärden.



<Artikeltitel> | MB142 | Leo Wallentin och Katarina Lind

Vi övervägde möjligheten att ge prioritet åt tätbefol
kade områden när vi placerade ut journalisterna, men 
med det följde ytterligare antaganden, samt ytterligare 
tänkbara felkällor, utan att vi kunde se att några siff
ror i analyser påverkades mer än ytterst marginellt.

De senast öppet publicerade tätortsgränserna från 
SCB är från 2015. Här har vi alltså tvingats  mappa 
årets journalistdata mot tre år gamla gränser och 
 befolkningsuppgifter.

Invånarantal för kommuner och stadsdelar är häm
tade från den officiella statistik som publicerats när
mast respektive datauttag från SJF.
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Människors samhällsengagemang spelar stor roll för 
nyhetsvanorna. Ett stor intresse för politik och sam-
hällsfrågor bidrar ofta till en mer frekvent nyhets-
användning. Så var det före digitaliseringens stora 
genomslag, och så förhåller det sig även nu. Samhälls-
engagemangets betydelse för nyhetsanvändningen skil-
jer dock mellan olika samhällsgrupper.  Analyserna i 
det här kapitlet visar att graden av engagemang är sär-
skilt betydelsefullt för unga vuxna, där skillnaden mel-
lan gruppen med litet samhällsengagemang och grup-
pen med stort samhällsengagemang är påtagligt större 
jämfört med hur det ser ut i övriga åldersgrupper. Sam-
tidigt pekar resultaten mot att sambandet mellan 
unga vuxnas samhällsengagemang och deras nyhets-
vanor inte gäller för alla medier. Skillnaderna fram-
träder framför allt när det gäller public servicemedier 
och morgon tidningar, men däremot inte för nyhets-
konsumtion i sociala medier. Möjligheten att ta del av 
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nyheter i  sociala medier tycks därmed bidra till att jäm-
na ut skillnader mellan olika grupper av unga. 

Kapitlets analyser tar sin empiriska utgångspunkt i 
den nationella SOM-undersökningen som sedan mitten 
av 1980-talet har ställt frågor om allmänhetens använd-
ning av nyhetsmedier.1

Det viktiga samhällsengagemanget

Forskning har under en längre tid pekat på  kopplingen 
mellan människors samhällsengagemang och  deras 
medievanor. Studier från olika länder har visat att 
människor med ett större samhällsintresse vanligen tar 
del av nyhetsmedier i högre utsträckning än människor 
med ett lägre intresse för politik och samhällsfrågor 
(Edgerly m fl., 2018; McLeod m fl., 1996; Putnam, 
1996; Weibull, 1983). Det går naturligtvis att fråga sig 
i vilken riktning sambandet mellan samhällsintresse 
och nyhetsvanor går. Är det samhällsengagemanget 
som väcker intresset för nyheter, eller är det snarare 
nyhetsanvändningen som skapar ett intresse för sam-
hället? Svaret torde bli att det finns en ömsesidig effekt 
där större politiskt intresse och nyhetskonsumtion för-
modligen bidrar till att förstärka varandra. Med regel-
bundna nyhetsvanor följer ett ökat engagemang i, och 
kunskap om, samhället (Ohlsson, 2012; Stamm m fl., 

1 Den nationella SOM-undersökningen genomförs sedan 1986  årligen 
vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Undersökningen riktar sig 
till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen mellan 16–85 
år. 20 400 individer ingick i urvalet till 2017 års undersökning och 
nettosvars frekvensen blev 55 procent. Mer information om den natio-
nella SOM-undersökningen finns på www.som.gu.se.
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1997; Strömbäck & Shehata, 2010). Samtidigt krävs 
rimligen ett visst mått av nyfikenhet på, och intresse för, 
det omgivande samhället för att individen ska ta sig över 
den initiala tröskeln att etablera en vana. 

I sammanhanget spelar tidigare erfarenhet roll, 
exempelvis i form av de förutsättningar som varit rå-
dande under uppväxten. Tillgång till medieteknik 
och föräldrars medievanor har visat sig spela roll för 
hur individens intresse av att ta del av nyheter har ut-
vecklats (Sullivan, 2013). Av betydelse är också den all-
männa synen på nyhetsmedier som råder i samhället. 
Återkommande studier har påvisat att en stor del av 
den svenska befolkningen anser att varje människa har 
en skyldighet att följa med i nyhetsrapporteringen för 
att på så sätt hålla sig uppdaterad kring vad som hän-
der i omvärlden (Bergström, 2016; Jansson, 1998; jmf 
 McCombs & Poindexter, 1983). 

Graden av samhällsengagemang kan mätas på en 
rad olika sätt. Det kan exempelvis göras genom själv-
skattning av individens allmänna intresse för politik, 
deltagande i allmänna val, engagemang i olika aktivi-
teter och föreningar, deltagande i aktiviteter för poli-
tisk påverkan (utöver röstning i allmänna val). Inom 
medieforskning har människors allmänna intresse för 
politik utgjort en vanlig indikation på samhällsenga-
gemang (Ruggerio, 2000; Strömbäck & Shehata, 2010; 
jmf Ohlsson, 2013). Denna faktor ligger också i fokus 
för analyserna i det här kapitlet, tillsammans med den 
allmänna vanan att diskutera politik. Att ha ett stort 
allmänintresse för politik och att mer eller mindre ofta 
diskutera politik med exempelvis familjemedlemmar, 
vänner eller kollegor, innebär sannolikt att benägen-
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heten att ta del av politisk information, att aktivt rös-
ta vid allmänna val, är större än för de personer som 
uppger att de inte har något intresse för politik. Givet 
tidigare forskning bör dessa båda faktorer också spela 
roll för att förklara människors nyhetsvanor, åtmins-
tone när det gäller traditionella medier. Det finns dock 
forskare som menar att situationen är något annor-
lunda när det gäller användning av nya medieplattfor-
mar (Edgerly m fl., 2018). Huruvida så är fallet i en 
svensk kontext, belyses i de fortsatta analyserna i det 
här  kapitlet.

Trender i svenska folkets nyhetsvanor 2017

De mönster som kunnat urskiljas i tidigare års mät-
ningar, framträder med tydlighet även i 2017 års 
 nationella SOM-undersökning.  Nyhetsanvändningen 
domineras fortfarande av de nationella nyhetssänd-
ningarna i TV4, Sveriges Television och Sveriges 
 Radio, följt av lokalnyheter i publicservicemedier 
( figur 1). Därefter följer ett kluster av medier bestå-
ende av kvällstidningarnas nyhetssajter, de tryckta 
morgontidningarna och nyheter i sociala medier. I be-
folkningen som helhet är det omkring 40 procent som 
tar av del av nyheter via något av dessa medier minst 3 
dagar i veckan. 

Sett över tid tycks nedgången i användningen av 
de tryckta morgontidningarna fortfarande inte ha 
nått sin botten. Under den senaste tioårsperioden har 
nästan hälften av andelen som läser pappersmorgon-
tidning minst 3 dagar per vecka försvunnit (figur 1). 
Parallellt har användningen av morgontidningarnas 
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nyhets sajter ökat, men det positiva tillskottet från den 
digitala läsningen har än så länge inte lyckats kompen-
sera det stora tappet för papperstidningen ( Andersson, 
2018). 

För användningen av morgontidningssajterna syns 
dessutom en platå, där andelen regelbundna läsare har 
legat på i stort sett samma nivå under 2016 och 2017 
(figur 1). Samma mönster framträder också för kvälls-
tidningssajterna. Resultaten kan möjligen indikera en 
mättnad på marknaden där användningen har nått sin 
topp. För att avgöra huruvida dagstidningarna står in-
för en sådan situation, eller om det snarare handlar om 
en tillfällig utplaning som inom något eller några år 
kommer att följas av en fortsatt uppgång, behövs dock 
ytterligare några år av mätningar. 

Figur 1. Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka, 1997–2017 
(procent)

Kommentar: Riksnyheter radio/tv = Rapport, Aktuellt, Nyheterna i TV4, Ekonyheterna 
samt sedan 2015 nyheter i Sveriges Radio P3. Lokala nyheter radio/tv = Sveriges Radio 
P4, SVT lokalnyheter samt TV4 lokalnyheter (2000–2013). Tryckt morgontidning inklude-
rar dagliga gratistidningar. Antal svar 2017 är 10 759. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1997–2017.
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Forskning pekar mot att flera av de förklaringsfakto-
rer som inom forskningen lyfts fram som centrala för 
att förstå skillnader i människors läsvanor, har för-
lorat i kraft eller ändrat riktning i samband med att 
 digitala medier har vuxit sig allt starkare. Ålder spelar 
i dag exempelvis större roll än tidigare för läsningen 
av papperstidningar och konsumtion av nyheter i tv 
och radio, samtidigt som ålder har blivit något min-
dre betydelsefull för att förklara digitala läsvanor (jmf 
Andersson, 2018). Liknande resultat har visat sig i 
analyser av hur medievanor inom olika  ålderskohorter 
förändras (Wadbring & Bergström, 2017). Resultaten 
från 2017 års nationella SOM-undersökning visar på-
tagliga skillnader mellan andelen yngre och andelen 
äldre som tittar eller lyssnar på nationella respektive 
lokala nyhetssändningar i radio och tv minst 3 dagar 
per vecka, där yngre i betydligt lägre utsträckning tar 
del av dessa nyhetsmedier jämfört med äldre ( tabell 1). 
Samma förhållande gäller också för tryckta morgon-
tidningar, medan situationen är den motsatta när det 
gäller nyheter i sociala medier. Medan drygt 10 pro-
cent av unga mellan 18–34 år och närmare 70 procent 
av äldre mellan 65–85 år tar del av tryckta morgon-
tidningar minst 3 dagar per vecka, är det närmare 70 
procent av de unga och drygt 10 procent av de äldre 
som med samma regelbundenhet tar del av nyhe-
ter i sociala medier. De största skillnaderna mellan 
 åldersgrupperna är således kopplade till traditionella 
medieformer å ena sidan och till den allra nyaste digi-
tala plattformen å andra.  
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Tabell 1. Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka i olika 
samhällsgrupper, 2017 (procent)
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SAMTLIGA* 76 63 43 41 41 33 25 6 95

ÅLDER

18–34 år 49 31 47 11 69 33 21 3 91

34–49 år 68 50 55 26 56 41 28 3 95

50–64 år 84 73 46 47 37 36 31 6 96

65–85 år 93 88 31 68 15 26 34 11 97

UTBILD NINGSNIVÅ

Låg 85 79 33 54 17 20 27 13 96

Medellåg 70 59 48 36 46 29 23 7 93

Medelhög 75 63 47 37 46 34 30 5 96

Hög 77 61 43 42 47 44 33 3 97

SUBJEKTIV KLASS

Jordbrukar-
hem 84 72 31 55 24 24 25 8 95

Arbetarhem 71 61 44 35 41 27 25 8 94

Företagarhem 81 68 43 44 40 34 30 8 96

Tjänste-
mannahem 80 66 46 45 43 38 32 4 97

Högre  
tjm-hem 80 66 45 50 41 45 32 4 97

Kommentar: För indelning av medier, se kommentar till figur 1. *Avser samtliga 
 respondenter mellan 16–85 år. Minsta antal svar är 294 (jordbrukarhem). 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017.
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Betydelsen av socioekonomisk position, här i termer 
av utbildningsbakgrund och subjektiv klasstillhörig-
het, har tidigare varit central för att förklara läsning 
av traditionella morgontidningar och den tryckta 
kvällspressen, där en högre position generellt varit 
förknippad med ökad benägenhet att läsa morgon-
tidningar medan en lägre position varit kopplad till 
benägenheten att läsa kvällstidningar (Weibull, 1983; 
Svallfors, 2004). För läsningen av den tryckta morgon-
tidningen har det bland annat funnits en ekonomisk 
aspekt invävd, då kostnaden för prenumerationen 
krävt ett visst mått av materiella tillgångar. Även 
om det numera sägs att klass inte längre spelar nå-
gon roll i det svenska samhället, då Sverige präglas 
av små inkomstskillnader, begränsad fattigdom 
och hög social rörlighet, påverkar klasspositionen 
fortfarande såväl utbildningsnivå som intressen och 
konsumtionsmönster (Danielsson, 2014). Detta spelar 
i sin tur fortfarande viss roll för konsumtion av medier 
och olika medieinnehåll ( Danielsson, 2014; Sternvik 
& Wadbring, 2010), även om mönstret skiljer sig jäm-
fört med tidigare.  

Som exempel kan nämnas att det 2017 är lågutbilda-
de som i högst utsträckning tar del av tryckta morgon-
tidningar och nyheter i radio och tv (tabell 1). Bakom 
siffrorna döljer sig i viss mån åldersfaktorn, då många 
äldre ingår i gruppen av lågutbildade. Högutbildade 
tar i sin tur i något högre utsträckning än lågutbildade 
del av kvällstidningarnas nyhetssajter, ett mönster 
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som går i motsatt riktning jämfört med hur läsningen 
av de tryckta kvällstidningarna såg ut under 1980- och 
1990-talen. För nyheter i sociala medier och läsning 
av morgontidningarnas nyhetssajter är andelen regel-
bundna användare i sin tur högre bland högutbildade 
än bland lågutbildade. Även här finns ett visst sam-
band med åldersfaktorn.  

När det gäller betydelsen av individernas samhälls-
engagemang visar jämförelsen att människor som sä-
ger sig vara politiskt intresserade är mer benägna att 
ta del av nyheter än de som inte har ett särskilt stort 
politiskt intresse. Skillnaderna gäller framför allt för 
riks- och lokalnyheter i radio och tv, public-serviceka-
nalernas nyhetssajter och den lokala morgontidning-
en på papper och nät, där gruppen med stort politiskt 
intresse kännetecknas av en högre andel regelbund-
na nyhetsanvändare (tabell 2). För användningen av 
kvällspressens nyhetssajter och nyhetskonsumtion på 
sociala medier är skillnaderna mellan de båda grup-
perna däremot små. Resultatet ligger i linje med vad 
som framkommit i tidigare forskning, där ett stort in-
tresse för politik och samhällsfrågor visat sig gå hand 
i hand med en mer aktiv nyhetsanvändning, både när 
det gäller användningens frekvens och antalet nyhets-
medier som individen väljer att ta del av (Lauf, 2001; 
Ruggerio, 2000). 
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Tabell 2. Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka efter 
samhällsengagemang, 2017 (procent)
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SAMTLIGA1 76 63 43 41 41 33 25 6 95

POLITISKT INTRESSE2

Inte  
intresserad 36 53 42 33 41 25 20 6 91

Ganska intr. 48 69 44 45 40 36 31 7 97

Mycket intr. 48 70 45 47 46 47 41 6 98

DISKUTERAT POLITIK3

Ingen gång 71 63 34 42 25 22 22 9 91

Minst någon 
gång senaste 
året

75 62 45 39 43 32 26 6 96

Varje vecka 80 66 47 42 49 42 35 6 97

Kommentar: För indelning av medier, se kommentar till figur 1. 1Avser samtliga 
respondenter mellan 16–85 år. 2Hur intresserad är du i allmänhet av politik? ”Inte 
intresserad” är en sammanslagning av ”Inte särskilt intresserad” och ”Inte alls intresse-
rad”. 3Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna..? ”Minst någon gång senaste 
året” är en sammanslagning av ”Någon gång senaste 12 månaderna”, ”Någon gång i 
halvåret”, ”Någon gång i kvartalet” samt ”Någon gång i månaden”. Minsta antal svar 
är 1 521 (mycket politiskt intresserade). 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017.

Det finns även samband mellan frekvensen i medie-
vanorna och hur ofta en individ diskuterar politik till 
vardags. I det här fallet är det dock användningen av 
nyhetssajter och nyheter på sociala medier som utmär-
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ker sig, det vill säga de nyhetsmedier och plattformar 
som är knutna till webb alternativt appar (tabell 2). För 
de mer traditionella medieformerna, det vill säga den 
tryckta tidningen och tablånyheter, har denna faktor 
däremot ingen avgörande betydelse.

Samhällsengagemang särskilt viktigt  
för ungas nyhetsvanor

Betydelsen av samhällsintresse skiljer sig dock mel-
lan olika grupper. Som exempel görs här en jämfö-
relse mellan andelen regelbundna nyhetsanvändare 
bland personer med stort respektive litet politiskt 
intresse i olika åldersgrupper. Oavsett ålder har gra-
den av politiskt intresse störst betydelse för vanan 
att läsa morgontidningar och för användningen av 
public-servicemediernas nyhetssajter (tabell 3). I 
den yngsta åldersgruppen, 18–34-åringar, är den 
totala andelen som läser morgontidningar minst 
3 dagar per vecka dubbelt så stor bland dem med 
stort politiskt intresse jämfört med dem som inte 
är intresserade av politik. För Sveriges Televisions 
och Sveriges Radios nyhetssajter är andelen regel-
bundna användare närmare tre gånger så stor bland 
politiskt intresserade som bland politiskt ointresse-
rade. Också bland 35–64-åringar framträder stora 
skillnader i användning av dessa nyhetssajter, då 
an delen regelbundna användare är dubbelt så stor 
bland dem med stort politiskt intresse jämfört med 
de politiskt ointresserade. Betydelsen av politiskt in-
tresse är dock större ju yngre individerna är.
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Tabell 3. Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka efter ålder 
och politiskt intresse, 2017 (procent)

Nyheter 
radio/tv

 Kvälls
tidning 

sajt/tryckt

Morgon
tidning 

sajt/tryckt 
Sociala 
medier sr.se/svt.se

18–34 ÅR

Inte politiskt intr. 44 46 29 66 14
Ganska politiskt 
intr. 59 48 45 71 23

Mkt politiskt intr. 65 49 57 72 38

Diff. +21 +3 +28 +6 +24

35–49 ÅR

Inte politiskt intr. 64 53 44 51 20
Ganska politiskt 
intr. 77 60 61 58 32

Mkt politiskt intr. 78 54 67 63 40

Diff. +14 +1 +23 +12 +20

50–64 ÅR

Inte politiskt intr. 83 47 59 34 22
Ganska politiskt 
intr. 92 48 69 36 35

Mkt politiskt intr. 88 53 72 47 41

Diff. +5 +6 +13 +13 +19

65–85 ÅR

Inte politiskt intr. 93 33 69 11 27
Ganska politiskt 
intr. 96 41 79 16 33

Mkt politiskt intr. 96 41 85 21 44

Diff. +3 +8 +16 +10 +17

Kommentar: Nyheter radio/tv avser nationella och lokala nyheter i Sveriges  Radio, 
Sveriges Television och TV4. Minsta antal svar är 296 (mkt politiskt intresserade 
18–34- åringar). 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017.

Det förekommer även en tydlig nivåskillnad bland 
personer under 35 år när det gäller vanan att ta del 
av nationella och lokala nyheter i radio och tv (SR, 



Samhällsengagemang viktigt för att unga ska ta del av nyheter | 155154 | Ulrika Andersson

SVT, TV4). En viss nivåskillnad syns även bland  yngre 
medel ålders, medan det däremot inte förekommer 
några skillnader i åldersgruppen 50–85 (tabell 3). 
Bland personer över 65 år är det däremot vanligare 
att ta del av nyheter på sociala medier om  individerna 
är intresserade av politik än om de inte är politiskt 
 intresserade.

De medier för vilken graden av samhällsengage-
mang spelar minst roll, oavsett åldersgrupp, är kvälls-
pressen. Det gäller både för politiskt intresse som 
förklaringsfaktor och för benägenheten att diskutera 
politik (tabell 3 respektive tabell 4). I det här fallet före-
faller användningen istället ligga i linje med övriga 
resultat som framkommit för kvällspressen, där 
skillnader mellan olika samhällsgruppers användning 
har blivit utsuddade (tabell 1). 

Sambandet mellan hur ofta individerna diskuterar 
politik och i vilken utsträckning de använder olika 
medier, framträder primärt i gruppen 18–34- åringar 
respektive 35–49-åringar och för användningen av tra-
ditionella radio- och tv-nyheter,  morgontidningar och 
nyheter i sociala medier (figur 4). Men också bland 
50–64-åringar och 65–85-åringar syns ett tydligt sam-
band mellan engagemang och användning av sociala 
medier. Även om procentdifferensen för gruppen inte 
är lika stor som för övriga åldersgrupper, handlar 
det om en tredubbling av andelen användare bland 
dem som ofta diskuterar politik (från 7 till 21 pro-
cent). Fortfarande ligger andelen regelbundna använ-
dare dock på en låg nivå i förhållande till yngre och 
medelålders individer.
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Tabell 4. Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka efter ålder 
och hur ofta individerna diskuterar politik, 2017 (procent)

Nyheter 
radio/tv

Kvälls
tidning 

sajt/tryckt

Morgon
tidning 

sajt/tryckt 
Sociala 
medier sr.se/svt.se

18–34 ÅR

Ingen gång 43 47 30 56 16
Minst någon gång 
senaste året 50 46 35 69 16

Varje vecka 62 49 49 74 29

Diff. +19 +2 +19 +18 +13

35–49 ÅR

Ingen gång 58 51 39 42 18
Minst någon gång 
senaste året 72 57 54 55 26

Varje vecka 77 57 62 61 35

Diff. +19 +6 +23 +19 +17

50–64 ÅR

Ingen gång 78 47 57 26 24
Minst någon gång 
senaste året 90 48 64 35 29

Varje vecka 89 51 71 44 36

Diff. +11 +4 +14 +18 +12

65–85 ÅR

Ingen gång 93 30 69 7 27
Minst någon gång 
senaste året 96 41 78 16 33

Varje vecka 96 44 83 21 40

Diff. +3 +14 +14 +14 +13

Kommentar: Nyheter radio/tv avser nationella och lokala nyheter i Sveriges  Radio, 
 Sveriges Television och TV4. Minsta antal svar är 297 (18–34-åringar som aldrig 
 diskuterar politik). 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017.

Om de båda måtten på samhällsengagemang analy-
seras tillsammans, framträder ett tydligt mönster som 
visar att benägenheten att diskutera politik spelar roll 
för användningen av nyheter i sociala medier, oavsett 
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om individerna är mycket eller lite intresserade av poli-
tik (tabell 5). Det pekar mot att användningen av soci-
ala medier i sig kräver att individen är intresserad av 
att på ett eller annat sätt delta, oavsett om det handlar 
om ett mer aktivt deltagande där individen själv bidrar 
med innehåll eller om det handlar om ett mer passivt 
deltagande där individen skannar av och uppdaterar 
sig om olika aktörers förehavanden.   

Tabell 5. Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka efter intresse 
för politik och hur ofta politik diskuteras, 2017 (procent)

Nyheter 
radio/tv

 Kvälls
tidning 

sajt/tryckt

Morgon
tidning 

sajt/tryckt 
Sociala 
medier sr.se/svt.se

INTE  
INTRESSERAD

Ingen gång 70 40 50 28 19
Minst någon gång 
senaste året 70 47 48 48 19

Varje vecka 72 50 53 47 25
Diff. +2 +10 +3 +19 +6

GANSKA  
INTRESSERAD

Ingen gång 92 38 67 15 31
Minst någon gång 
senaste året 83 48 65 39 29

Varje vecka 83 50 67 48 33
Diff. -9 +12 0 +33 +2

MYCKET  
INTRESSERAD

Ingen gång 87 41 68 28 37
Minst någon gång 
senaste året 87 46 73 35 41

Varje vecka 83 50 72 50 41

Diff. -4 +9 +4 +22 +4

Kommentar: Nyheter radio/tv avser nationella och lokala nyheter i Sveriges Radio, Sveriges 
Television och TV4. Minsta antal svar är 69 (mkt intresserade som aldrig diskuterar politik). 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017.
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Den avslutande analysen utgår från den samlade an-
vändningen av alla medier som undersökts, och i vilken 
mån ålder och grad av samhällsengagemang spelar roll 
för nyhetsanvändningen som sådan. I tabell 6 jämförs 
ytterligheterna när det gäller samhällsengagemanget, 
det vill säga de som säger sig vara ointresserade av 
politik och som inte heller har diskuterat politik vid 
något tillfälle under de senaste 12 månaderna, och de 
som säger sig vara mycket intresserade av politik och 
som diskuterar politik minst någon gång varje vecka. 
Dessa båda grupper torde, åtminstone teoretiskt, 
utgöra de minst respektive de mest engagerade sam-
hällsmedborgarna. Dessa båda ytterligheter jämförs 
så i de olika åldersgrupperna. Analysen visar på två 
viktiga resultat: dels att åldersfaktorn har betydelse 
för nyhetsvanorna i den grupp som har det lägsta sam-
hällsengagemanget, medan ålder däremot inte spelar 
roll för nyhetsanvändningen i den grupp som är mest 
samhällsengagerad (tabell 6); dels att ju yngre indivi-
den är, desto större roll spelar samhällsengagemanget 
för benägenheten att ta del av nyhetsmedier. Det finns 
i den yngsta åldersgruppen en påtaglig skillnad i ande-
len regel bundna nyhetsanvändare bland de minst res-
pektive de mest samhällsengagerade, en skillnad som 
successivt minskar med ökad ålder. Bland personer 
över 65 år är andelen som tar del av minst något av de 
omfrågade nyhetsmedierna 3 dagar i veckan eller mer 
i stort densamma, oavsett om individerna har ett mini-
malt eller ett maximalt samhällsengagemang.  
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Tabell 6. Total nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka efter 
ålder och litet respektive stort samhällsengagemang, 2017 
(procent)

18–34 år 35–49 år 50–64 år 65–85 år Diff.

Inte politiskt  
intresserad –  
Diskuterar  
aldrig politik

81 85 90 95 +14

Mycket politiskt 
intresserad –  
Diskuterar politik 
varje vecka

97 97 99 98 +1

Diff. +16 +12 +9 +3

Kommentar: Procentandelarna anger andelen som minst 3 dagar per vecka tar del av 
åtminstone något av de omfrågade nyhetsmedierna. Minsta antal svar är 214 (politiskt 
ointresserad 18–34-åringar som aldrig diskuterar politik). 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017.

Slutord

Forskningen har sedan länge studerat vilka egenskaper 
och förutsättningar som framförallt förklarar männi-
skors läsvanor. Bland de förklaringsfaktorer som visat 
sig vara särskilt viktiga återfinns individens ålder, ut-
bildningsnivå och subjektiv klasstillhörighet, liksom 
graden av samhällsengagemang. Ett stort intresse för 
politik och samhällsfrågor har vanligen bidragit till en 
mer aktiv nyhetsanvändning, inte minst när det gäller 
hur frekvent individen tar del av nyheter. 

Resultaten från den nationella SOM-undersökning-
en 2017 visar att flera av dessa faktorer fortfarande är 
avgörande för att förklara människors nyhetsvanor. 
Äldre tar exempelvis i högre utsträckning del av nyhe-
ter i traditionella plattformar än yngre och personer 
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med stort samhällsengagemang tar i högre utsträck-
ning del av nyheter i radio och tv, morgontidningar på 
papper och webb och nyheter i sociala medier, jäm-
fört med de mindre samhällsengagerade grupperna. 
Särskilt viktigt är graden av samhällsengagemang 
hos unga, inte minst när det gäller användningen av 
morgontidningar.

Med digitaliseringen och omstruktureringen av 
medieutbudet, har gränserna mellan olika medie-
former successivt luckrats upp. Det som trycks i 
pappers tidningar och sänds i radio och tv, finns till-
gängligt på nyhetssajterna och sprids också vidare 
genom distributionskanaler som sociala medier. För 
den som har tillgång till rätt teknik, vilket majoriteten 
av befolkningen har, finns tveklöst stora möjligheter 
att ta del av nyheter. Det förutsätter dock, som detta 
kapitel visat, att det finns ett intresse för nyheter och 
nyhetsmedier. Med en lägre grad av samhällsengage-
mang, förefaller tröskeln för att vilja ta del av nyheter 
bli högre. Det torde innebära att det för dessa grupper 
även spelar roll hur lättillgängliga nyheter är. 

Samtidigt går trenden i mediebranschen mot 
allt mer material bakom betalväggar, framför allt 
när det gäller morgontidningarnas nyhetssajter. 
Det är förstås en nödvändighet för tidningarnas 
 överlevnad, åtminstone givet de nu rådande utma-
ningarna. Det finns dock skäl att ställa frågan vilka 
konsekvenser detta i förlängningen kan tänkas få 
för medie vanorna och för demokratin. Det gäller 
inte minst i relation till de redaktionella neddrag-
ningar som gjorts under senare år. 
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Studier har visat att människor som sällan tar del 
av nyheter generell har något mindre kännedom om 
viktiga samhällsfunktioner (Ohlsson, 2013). Givet 
den stora betydelse som traditionellt tillskrivs nyhets-
medierna i den representativa demokratin riskerar 
ökade trösklar för tillgång till nyheter att få samhälle-
liga konsekvenser i termer av en mindre informerad 
väljarkår. Det innebär också försämrade möjligheter 
för människor att utöva sin väljarmakt på ett insikts-
fullt sätt. 
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