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• Antalet kommuner utan redaktionell närvaro är i stort sett konstant, 
trots att antalet redaktioner fortsätter minska. 

• Det blir färre journalister på nyhetsredaktionerna. Fyra procent 
har försvunnit på två år. Men nedskärningstakten har minskat. 

• Ägarkoncentrationen tilltog ytterligare under året. Mer än hälften av 
antalet redaktioner i landet ägs nu av fem stora koncerner. 

• 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 2019 – med fokus på 
den lokala rapporteringen. 

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

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

De vita fläckarna har blivit ett begrepp. Numera är det 
ett välkänt faktum att flera dussin kommuner saknar 
nyhetsredaktioner på plats i vardagen. Sedan Medie-
studier för fyra år sedan inledde kartläggningen av de 
vita fläckarna har insikten om det dramatisk föränd-
rade medielandskapet fått stor spridning. Någon för-
ändring mot färre vita fläckar är inte i sikte. Inte heller 
mer pengar till samhällsjournalistik.

Att visa på de förändrade förutsättningarna för 
 nyhets- och samhällsjournalistiken är ett av Medie-
studiers uppdrag. Men också att granska att medierna 
trots detta sköter sitt uppdrag. I tider då medierna ofta 
utsätts för ogrundad och osaklig kritik kan Medie-
studier stå för en väl underbyggd och sakligt grundad 
mediegranskning. De vanligaste kritiska frågorna fick 
faktabaserade svar i 13 vassa frågor om journalistik. 
Ett annat exempel är vår granskning av hur  medierna 
hanterade 2018 års valrörelse i Kampen om medie
bilden. Mediestudiers återkommande  innehållsanalys 
tydliggjorde också att journalistiken blir allt mer tol-
kande och mindre rapporterande. Samma studie vi-
sade att publiken vill ha mycket mer lokala nyheter. 
Lite mer blir det kanske nu då de stora mediehusen 
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och public service ökar sina lokala satsningar. Men 
medan det finns en ICA-handlare i 285 av landets 290 
 kommuner, saknar många nyhetsredaktioner på plats.

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 2019  
– en översikt
Lars Truedson*

• Antalet kommuner som saknar redaktion är i år 46 
stycken (om vi undantar storstadsområdena, där kor
ta resor gör bevakning från grannkommun smidig). 
Det är en rimlig definition på antalet ”vita fläckar” 
med dåliga förutsättningar för mediebevakning.

• Antalet journalister på svenska nyhetsredaktioner 
har minskat med drygt fyra procent sedan 2017. Det 
är en minskad nedskärningstakt jämfört med tidigare 
år.

• Ägarkoncentrationen har fortsatt under året när 
bland annat Bonnier köpt Mittmedia och flera tid
ningar lagts ner.

• Antalet redaktioner har fortsatt minska, men de flesta 
nya redaktioner som ändå öppnas, kom senaste året 
från de stora traditionella mediekoncernerna, inte 
som tidigare år från små sajter och gratistidningar.
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• Raset för annonsintäkter fortsätter – i snitt har över 
en halv miljard kronor om året försvunnit från jour
nalistiken sedan 2008, totalt en minskning med över 
45 procent.

Institutet för Mediestudier har för femte gången 
genom fört 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 utveck
lingen har det blivit svårare att finansiera journali
stiken. Den diskussionen kräver faktaunderlag. Det 
strävar denna årsbok efter att ge.

När den hårt pumpade annonskonjunkturen under 
2019 vänt nedåt blir det allt tydligare hur annonsintäk
terna flytt från journalistiken. Flera medier har gått i 
konkurs under året och trots sammanslagningar har 
sparpaketen fortsatt att komma 

Hårdast slår detta längst ut i periferin. Mediestu diers 
årsbok följer journalistiken i landets alla kommuner 
och studerar var förutsättningarna för bra lokaljourna
listik tunnas ut när kommunerna står utan redaktioner. 
Det nya mediestödet till svagt bevakade områden har 
märkts, men inte i grunden kunnat förändra bilden. 

Begrepp som ”vita fläckar” eller ”medieskuggor” 
används ofta i debatten om lokal journalistik. Men det 
är inte självklart hur dessa begrepp ska definieras. Det 
är tydligt att det finns stora skillnader när det gäller 
 lokal journalistik och mediernas bevakning av kom
munerna, men dessa skillnader kan beskrivas på olika 
sätt och med olika mått.
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Ett mått handlar om graden av redaktionell närvaro 
i lokalsamhället. Ett annat om intensiteten i den lokala 
journalistiken, i vilken mån kommunen och lokalsam
hället bevakas av professionella journalister. 

Mediestudier mäter den redaktionella närvaron på 
flera olika sätt.

Årets enkät till landets kommuner visar att upp till 
en tredjedel av alla kommuner saknar lokala journalis
ter på plats (se Carina Tenors kapitel om tillståndet för 
 lokal journalistik). Tre av tio kommuner svarar alltså 
i en enkät att det inte finns några lokala redaktioner 
inom kommunen, det motsvarar ungefär 87 kommuner. 
Dessa finns främst i storstadsområdena samt i lands
bygdskommuner. Däremot säger många kommuner att 
medierna har särskilda reportrar som avdelats för att 
bevaka dem, bara knappt en av tio kommuner saknar 
detta (tabell 1).

Den databas som Institutet för Mediestudier driver 
över lokala medier (kommundatabas.mediestudier.se) 
har också uppdaterats (se kapitel av Katarina Lind och 
Leo Wallentin). Där är siffrorna över redaktionell när
varo något högre, det finns lokala medier på en del plat
ser som kommunerna inte känner till eller som de inte 
tycker är värda att nämna. Totalt är det 60 kommuner 
(21 procent) som saknar lokala redaktioner på plats, 
enligt databasen. Om vi undantar kommunerna i stor
stadsområdena, där korta resor gör bevakning från en 
annan kommun enkel, blir siffran 46 ”vita fläckar”, 
många i glesbygdsområden.

Se tabell 1 för en jämförelse mellan olika mått på 
redaktionell närvaro. 
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Dessa siffror ligger ganska nära de som redovisats 
tidigare år. Det stämmer i så fall med resultaten från 
enkäten med medieföretagen som tyder på att vågen 
av nedläggningar av lokalredaktioner stannat av (se 
kapitel av Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord). 
Tvärtom öppnar nu några tidningar och sajter nya 
 lokala redaktioner med hjälp av det nya statliga medie
stödet för lokal journalistik.

Tabell 1. Olika mått på redaktionell närvaro

Antal
Procent av 
kommuner

Enkätsvar från kommunerna:

Kommuner utan lokal redaktion på plats ca 85–90 30

Kommuner som varken har lokal redaktion 
eller särskild reporter ca 26–28 9

Databasen hos Mediestudier:

Kommuner utan lokal redaktion 60 21

Kommuner utanför storstadsområden  
utan lokal redaktion 46 16

Tabellen visar olika sätt att mäta hur många kommuner i landet som saknar redaktionell 
närvaro. Svaren varierar kraftigt beroende på definition och mätmetod. Antalet enkätsvar 
från kommunerna är 281. Procentsiffran beräknas utifrån den siffran och kolumnen 
Antal anger ett spann på grund av osäkerhet om hur det ser ut i de nio kommuner som 
inte svarat.

Intensiteten i bevakningen skiljer sig mellan olika 
kommuner. Kommunerna har i Carina Tenors enkät 
fått betygsätta hur bra medierna sköter kommun
bevakningen. I dessa betyg finns ett tydligt samband 
mellan redaktionell närvaro och hur bra bevakningen 
är, enligt kommunen. De kommuner som har lokala 
redaktioner ger betyget 4,8 på en sjugradig skala, de 
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som saknar  lokal redaktion ger betyget 4,0. Sämst 
 bevakning är det i landsbygdskommuner och  vissa 
pendlingskommuner. Mest nöjda är kommuner i 
stor städer, större regionala städer och mindre städer. 
 Gemensamt för dessa typer av kommuner är att de 
 oftast har egna lokalmedier och ofta även redaktioner 
på SVT och Sveriges radio. Carina Tenor konstaterar 
att snittbetygen stått stilla eller gått upp i alla utom 
just större städer. Kommunernas syn skiljer sig åt be
roende på medietyp. Sveriges Radio P4 sticker ut rejält 
med en betydande förbättring. Det är det enda medie
slaget som övervägande anses ha  blivit bättre, medan 
lokal/regional dagspress sticker ut åt andra hållet med 
11 procent i balansmått. Övriga medieslag ligger på 
några procentenheters försämring med samma mått. 

En annan fråga är om man sätter intensiteten i 
bevak ningen i relation till antal invånare. I så fall är 
troligen storstäderna och deras förortskommuner de 
minst bevakade. Där bor många människor, och lokal
journalistiken sköts ofta av gratistidningar som kom
mer en gång i veckan. I jämförelse mellan mellanstora 
städer med både dagstidningar och public service blir 
det en helt annan nivå på bevakningen i storstads
områdena. Men dessa storstadskommuner är ganska 
nöjda ändå, enligt enkäten.

När Carina Tenor i sitt kapitel om kommunala in
formatörer frågar kommunerna om de egna resurserna 
till kommunikation så framkommer att de förstärkts 
rejält. De har ökat i drygt hälften av kommunerna och 
minskat i bara var sjätte kommun. Resurserna har 
ökat i samtliga kommungrupper men i gruppen större 
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städer är bilden inte så tydlig, där har mer än hälften 
oförändrade resurser. Mest har resurserna lagts på att 
anpassa sig till digitalisering med mer satsningar på 
sociala medier och webben.

Traditionella medier öppnar nya redaktioner igen

Antalet redaktioner totalt har fortsatt minska men 
en slående förändring under det gångna året är att de 
 stora traditionella medierna börjat öppna nya redak
tioner. Och att de nu står bakom nästan alla ny öppnade 
redak tioner. Det visar Katarina Lind och Leo Wallentin 
i sitt kapitel som analyserar den databas över svenska 
nyhetsredaktioner som datajournalistbyrån J++ driver 
på uppdrag av Institutet för Mediestudier.

Tidigare år har det varit gratistidningar och lokala 
nyhetssajter som startat redaktioner, men nu är det de 
traditionella spelarna som satsar nytt. Men de gör det 
inte i underbevakade områden, utan snarare där det 
redan finns andra redaktioner. Författarna visar också 
att de nystartade redaktionerna de senaste åren varit 
kortlivade, i snitt har de försvunnit inom ett och ett 
halvt år.

Under året har mediekoncentrationen ökat ännu 
mer än tidigare. De fem största tidningskoncernerna 
äger i år för första gången över hälften av tidnings
redaktionerna i vår databas. Den siffran har inte i 
första hand ökat genom att nya redaktioner startats, 
utan genom att tidningsföretag köpts upp. Största 
förändringen var att Mittmedia köptes av Bonnier 
News. NTM fortsatte förra årets köprunda med Piteå 
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tidningen och Norran i Skellefteå. Norska Polaris var 
största aktör i ett köp av Stampen, som sedan i sin tur 
köpte konkursade Alingsås Tidning. Ett antal redak
tioner utanför de stora koncernerna försvann också 
genom att ETC genomförde nedläggningen av alla sina 
lokala tidningar i slutet av 2017 och  24Journalistik gick 
i konkurs.

Fortsatta nedskärningar – men i lugnare takt

Mediestudiers och Södertörns högskolas undersökning 
av resurserna vid svenska nyhetsredaktioner visade 
i år på en minskad nedskärningstakt. Mellan år 2017 
och 2019 minskade antalet journalister med drygt fyra 
procent eller omkring 200 personer skriver Gunnar 
 Nygren och Karolina Olga Nord i sitt kapitel. Tidigare 
har redaktionerna bantats hårdare, sedan 2013 har en 
fjärdedel av antalet journalister försvunnit. 

Minskningarna under de senaste två åren är inte 
jämnt spridda över medieföretagen. Etermedierna har 
i stort behållit sina redaktioner intakta, liksom gratis
tidningarna (bortsett från Metros nedläggning). Det 
är i dagspressen som de stora nedskärningarna skett, 
och då särskilt på dem som kommer ut 5–6  dagar i 
veckan. Ett undantag från denna bild är Stampen, 
som – inte minst tack vare presstödet till flaggskeppet 
 GöteborgsPosten – ökat antalet journalister med 38 
jämfört med 2017. Övriga koncerner har genomfört 
större eller mindre personalminskningar. 

Ett sätt att klara av produktionen trots  minskat 
 antal journalister är att centralisera en rad olika funk
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tioner, visar undersökningen. Redigering av pappers
upplagan, webbdesken, tvredaktion, publik analys, 
teknikutveckling är sådant som centraliserats, allt i 
syfte att ha resurser till så många reportrar som möj
ligt. Det här är en trend som fortsatt under de två åren 
sedan senaste undersökningen, men inom Mittmedia 
har man efter Bonniers köp delvis gått i motsatt rikt
ning. De lokala tidningarna får nu egna chefredak
törer och vissa typer av reportertjänster som tidigare 
centraliserats (sport, kultur) flyttas tillbaka ut lokalt. 

Ännu är dock dagspressen den största arbetsgivaren 
med 56 procent av alla journalister i undersökningen. 
Public service anställer 30 procent och gratistidningar 
och fådagarstidningar (1–2 dagar i veckan) tillsam
mans sju procent. 

En ny iakttagelse i enkäten är att flera av företagen 
klagar på att det blivit svårt att rekrytera personal, inte 
minst utanför storstäderna. De nu många åren med 
nedskärningar av antalet journalisttjänster har på
verkat hur många som utbildar sig och söker sig till 
yrket. 

Annonserna fortsätter fly journalistiken

Reklamintäkterna till journalistik sjönk över en halv 
miljard förra året. Det framgår av kapitlet av Tobias 
Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine Thor. Insti
tutet för Mediestudiers årliga mätning av reklam
intäkterna till samhällsjournalistik visar att nyhets
journalistikens andel av reklamintäkterna halverats 
sedan 2008, från 36 procent till 18 procent av de totala 
reklamintäkterna.
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I reda pengar har mer än fyra av tio reklamkronor 
försvunnit sedan 2008, totalt en sänkning med över 
fem miljarder kronor i årsintäkt för journalistiken. 
Under förra året föll annonsintäkterna till journalistik 
åter, nu med 523 miljoner kronor, trots att den totala 
annonsmarknaden slog rekord.

Det är Institutet för reklam och  mediestatistik 
(IRM) som för Mediestudiers räkning beräknat 
reklam  intäkterna hos medier med nyhetsjournalis
tiskt innehåll.

Sedan 2011 har medier med nyhetsjournalistik hal
kat efter marknadens utveckling kraftigt och regel
bundet. En viktig förklaring är att annonser flyttat 
till digitala medier – och att dessa främst köps från de 
stora globala företagen som Google och Facebook. De 
senaste åren har journalistiken tappat en halv miljard 
per år, en förlust i nivå med hela presstödet – varje år. 
Pengar som inte kommer tillbaka. Det är en enorm ut
maning för journalistiken.

Dagstidningarna pressade ekonomiskt 
– radio och TV gick bra

Det här ligger i linje med de övergripande trender som 
medieanalytikern och Mediestudiers styrelseledamot 
Olle Lidbom beskriver i sitt kapitel om mediernas eko
nomi. Trots mer pengar till medier totalt, så går allt 
mindre till journalistik och särskilt svårt är det för 
dagspressen. De stora förlusterna kommer på annons
sidan. Bara mellan 2017 och 2018 förlorade dagspres
sen 463 miljoner kronor i annonser från tryckta tid
ningen och lyckades bara öka de digitala  annonserna 
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med 110 miljoner kronor. Det andra intäktsbenet, 
läsarintäkterna, går bättre för dagspressen, särskilt 
storstadstidningarna DN och SvD. Den totala notan är 
minus 935 miljoner för dagspressen totalt mellan 2017 
och 2018, sammanlagt annonser och läsarintäkter. Det 
gör 2018 till det sämsta året någonsin för dagstidning
arna med en genomsnittlig förlust på 2,2 procent.

Det går betydligt bättre för övriga medieslag, som 
TV och radio som lyckats försvara och till och med 
öka sina intäkter under 2018. TV4 hade 2018 rekord
vinsten 1,3 miljarder kronor.

Olle Lidbom har undersökt de olika bolagens sats
ningar på nyheter och samhällsjournalistik och ser att 
det är public service som är helt överlägset. SVT  lägger, 
trots en viss minskning 2018, en tredjedel av sina 
 resurser på nyheter och samhälle, medan TV4  lägger 
i storleksordningen fyra procent av sina. SR  lägger i 
sin tur en bit mer än hälften av sina resurser på  nyheter 
och samhällsprogram. Andra radiobolag gör närmast 
försumbara satsningar på nyheter och samhälle. När 
det gäller det snabbt växande poddmediet är det där
emot slående att många framgångsrika  poddar är 
samhällsorienterade, med dokumentärer och inte 
minst kriminal historier av olika slag.

Sverige långt ifrån lagom i mediekonsumtionen

När Ingela Wadbring tar sig an utvecklingen för 
nyhets konsumtionen 2018 gör hon också en inter
nationell utblick och konstaterar att Sverige är långt 
ifrån lagom när det gäller mediekonsumtion. I hela 
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världen har dock digitaliseringen betytt samma sak: 
att utbudet av medier ökat enorm och vi har fått möj
lighet att välja. Och vi tenderar då att välja bort det 
tyngre över det lättare, det allmänna mot det specifika. 
Hur klarar sig nyhetsmedier i det landskapet?

När publikintäkterna betyder allt mer, ser vi tydligt 
att utgifterna för nyhetsmedier ligger i lä för andra 
 utgifter. Ett hushåll lägger i genomsnitt 8 000 kr per år 
på att få tillgång till medier (bl a mobil och internet
abonnemang) och 6 500 kr per år på rörlig bild (Netflix 
eller C More t ex). Nyhetsmedier köper vi i snitt för 
1 700 kr per år.

Nyhetskonsumtionen i radio och tv ändras inte så 
mycket från år till år. Detsamma gäller lokala gratis
tidningar. Men inte dagspressen. De ökar digitalt år 
efter år, men det är långt ifrån att kompensera för ned
gången på papper. Mest förlorar morgontidningarna. 
Kvällstidningarna har däremot i dag sin största publik 
digitalt. Det här mönstret ser vi i många länder.

Ingela Wadbring jämför svensk nyhetskonsumtion 
med några länder som skiljer sig starkt i värderings
mönster från Sverige och konstaterar att vi har hög 
andel som tar del av nyheter och som betalar för nyhe
ter på nätet (bara Norge har högre). Sverige har också 
låg andel nyhetsundvikare. I princip bara Japan har 
 färre. Sverige har också hög andel av befolkningen som 
besöker populistiska sajter, där Reuter Institute jäm
fört konsumtionen av sajten Nyheter idag med olika 
popu listsajter i ett urval andra länder. (Det är tydligt 
att vilka sajter som valts ut som populistiska påverkar 
resultatet i denna jämförelse kraftigt.) 
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Högt men allt mer politiserat förtroende  
för medier

Under tre år har Institutet för Mediestudier i sam
arbete med SOMinstitutet undersökt förtroendet för 
rapporteringen om sju olika nyhetsämnen. Under den 
här tiden har förtroendet generellt för nyhetsmedier i 
Sverige varit högt och konstant – men också mer och 
mer uppdelat enligt politiska sympatier, där framför
allt Sverigedemokraternas sympatisörer har lägre för
troende för medier än övriga partiers.

Ulrika Andersson gör i sitt kapitel en summering av 
de tre årens undersökning och konstaterar att bilden 
har varit konstant: högst är förtroendet för rapporte
ringen om sjukvård som drygt hälften har stort för
troende för, därefter kommer förtroendet för rappor
teringen om klimatet och näringslivet, med knappt 
hälften som anger stort förtroende, därefter rappor
tering om  ämnena EU och arbetsmarknad med 38–39 
procent som motsvarande siffra. Lägst förtroende har 
publiken för rapporteringen om brott och om invand
ring, där omkring en tredjedel har stort förtroende. In
vandring är det enda ämnet där det är övervikt för dem 
som saknar förtroende. 29 procent har mycket  eller 
ganska stort förtroende, 38 procent har ganska eller 
mycket litet förtroendet.

Sverigedemokraternas sympatisörer har alla år och 
för alla ämnesområden lägst förtroende med undantag 
för rapporteringen om näringslivet 2016 och 2017, där 
vänsterpartisterna har lägst förtroende. Men 2018 är 
det SDsympatisörerna som har lägst förtroende även 
i den kategorin.
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Rapporteringen om invandring är mest polarise
rande. Här är skillnaden i förtroende enorm – nästan 
fyra gånger så många som sympatiserar med Libera
lerna har förtroende för den rapporteringen än de som 
sympatiserar med Sverigedemokraterna, 41 procent 
mot 11 procent.

De få förändringar mellan åren som är signifikanta 
gäller bland annat den allt mer diskuterade frågan om 
klimatet. Här har förtroendet minskat bland sympati
sörer till Moderaterna och Sverigedemokraterna och 
bland 50–64åringar i allmänhet. Även synen på rap
porteringen om invandring har blivit signifikant mer 
kritisk bland S och Msympatisörer.
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Svenska nyhetsredaktioner 2019:

Krympande redaktioner 
– nätverksproduktion och 
läsardata i centrum
Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord*

Efter flera år med stora nedskärningar har utvecklingen 
planat ut. Antalet journalister på de svenska nyhets-
redaktionerna har bara minskat drygt fyra  procent 
sedan 2017. I ett längre perspektiv har redaktionerna 
bantats mer – sedan 2013 har dagstidningarnas redak-
tioner krympt 24 procent, medan redaktionerna inom 
public service har behållit sin styrka.

Men det blir allt svårare att definiera vad som är 
en redaktion. Inom de stora koncernerna produceras 
innehåll i ett växande samarbete mellan olika redak-
tioner, en nätverksbaserad produktion där innehåll an-
vänds i många olika tidningar och program. Samtidigt 
står publiken i fokus – nya metoder för publikanalys 
utvecklas i koncernerna.

Även om de redaktionella resurserna är mer stabila, 
så syns orosmoln inför framtiden. Annonsintäkterna 
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dyker snabbt under hösten 2019. Ägarkoncentrationen 
har fortsatt och många mindre lokala tidningar och 
nyhetssajter har lagts ner plus landets största gratis-
tidning Metro. Redaktionscheferna befarar fortsatta 
minskningar av antalet journalister inför 2020–2021. 
En föraning om vad som väntar kom i november då 
Hall Media varslade om att skära ner 65 tjänster både 
på redaktioner och annons/ekonomi. Orsaken angavs 
vara det kraftiga annonstappet under 2019. Flera av de 
tolv titlarna ska slås ihop, och man ser ser framtiden 
som "renodlat digital" enligt vd Mats Tidstrand.

Tredje studien sedan 2015

Studien ”Svenska nyhetsredaktioner” genomfördes 
för tredje gången hösten 2019. Resultaten från  tidigare 
omgångar av studien har redovisats i Mediestudiers 
årsbok 2015 och 2017. Syftet med studien är att gå ett 
steg längre än den dagliga mediekritiska diskussionen 
om nyhetsbevakningen och undersöka villkoren för 
den dagliga nyhetsproduktionen i svenska nyhets-
medier. Det är lätt att kritisera nyhetsbevakningen, 
men det är också viktigt att känna till de villkor som 
formar denna bevakning – vilka resurser och kompe-
tenser som finns på redaktionerna.

Redaktionella villkor är inte bara en intern fråga 
för medieföretagen eller en facklig fråga för journalis-
terna. Det handlar om vilka möjligheter nyhetsmedi-
erna har att klara av det uppdrag som samhället för-
väntar sig (Strömbäck 2015), att fylla sin del av det 
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sociala kontrakt som ger medierna en särställning med 
grundlagsskydd och stöd från samhället både i form 
av nedsatt moms, direkt mediestöd och finansiering av 
public service.

Om lokalredaktioner läggs ner, om reportrar med 
specialkompetens inte längre ryms i den redaktionella 
budgeten får det konsekvenser för innehållet i de nyhe-
ter som produceras dagligen. Om mångfalden i medi-
ernas utbud minskar så blir den offentliga debatten 
mer ensidig. Därför är de redaktionella villkoren också 
en demokratifråga. Att skapa kunskap om hur dessa 
villkor förändras och därmed också ett underlag för 
diskussionen om mediernas roll i demokratin är målet 
med studien ”Svenska nyhetsredaktioner”.

Grundfrågorna är:

• Hur förändras de redaktionella resurserna inom 
 nyhetsproduktionen? Fler eller färre journalister?

• Hur organiseras nyhetsarbetet inom medieföretag och 
mediekoncerner? Arbete i nätverk och i nya  former?

• Hur utvecklas kompetensen på redaktionerna, t ex 
med fortbildning? Vilka kompetensbehov finns?

Enkät och intervjuer

Två olika typer av underlag samlas in för studien, dels 
en enkät och dels intervjuer med nio chefer inom de 
största mediekoncernerna.

Enkäten gick ut i september 2019 till samtliga 
svenska nyhetsredaktioner, totalt 214 redaktioner för 
dagstidningar (1–7 dagar i veckan), nyhetssajter och 
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nyhetsbyråer, radio och tv. Svar inkom från 156 redak-
tionschefer, vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent. I 
enkäten har nyhetsredaktion definierats som en själv-
ständig enhet som producerar innehåll för en eller flera 
unika titlar. Till exempel har lokalradiostationerna 
inom Sveriges radio definierats som egna redaktioner, 
även om de samarbetar med nationella redaktioner 
som t ex Ekot. Inom koncerner som utgår från dagstid-
ningar, så är det betydligt svårare att definiera vad som 
är en redaktion. Till exempel inom Östgöta Media (en 
del av NTM-koncernen) finns fem dagstidningar som 
produceras av en gemensam redaktion som sitter på 
fem orter samt några lokala redaktioner. På samma 
sätt som de fyra dagstidningarna i Hälsingland har 
en gemensam redaktion som sitter på fyra orter men 
samarbetar nära samt delar den gemensamma nyhets-
sajten Hela Hälsingland. I båda dessa fall definieras de 
som en redaktion som producerar flera titlar. Detaljer 
om urval och svarsfrekvenser för olika medieslag finns 
som bilaga i slutet av kapitlet.

Under september–oktober gjordes också intervjuer 
med nio redaktionella chefer inom de största medie-
koncernerna för att täcka in strategiska frågor om 
resurser och samarbeten i innehållsproduktionen. 
Dess utom har årsredovisningar och SVT och  Sveriges 
Radios public serviceredovisningar använts för att be-
skriva den övergripande utvecklingen. Intervjuer och 
dessa dokument kompenserar det bortfall som finns i 
enkäten. Samtidigt som enkäten till de enskilda redak-
tionerna ger en detaljkunskap som inte alltid finns på 
koncernnivå.
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I detta kapitel redovisas resultaten från enkäten och 
jämförelser görs med 2015 och 2017. Intervjuerna med 
chefer inom koncernerna och fritextsvar från enkäten 
används för att illustrera resultaten och för att förstå 
verkligheten bortom siffrorna.

Färre journalister – men mer stabilt

Årets enkät till nyhetsredaktionerna visar en fortsatt 
minskning av antalet journalister. På två år har 111 
journalistjobb försvunnit på de 156 redaktioner som 
svarat på enkäten. Det är dock betydligt mindre ned-
skärningar än perioden innan, då sju procent av jour-
nalistjobben försvann (ca 370 journalister). Då var 
det de lokala och regionala tidningarna som hade de 
 stora sparpaketen, och under perioden 2013–15 var det 
storstadstidningarna som drog ner på redaktionerna. 
De senaste två åren har de stora sparpaketen uteblivit 
i de stora medierna, även om Mittmedia bantade ca 25 
 redaktionella tjänster i samband med omorganisatio-
nen efter Bonniers köp av koncernen. Kvar blev ca 500 
journalister på koncernens 28 tidningar.

Enkäten visar dock stora skillnader mellan  olika 
koncerner. Schibsted, i detta fall Aftonbladet, har 
minskat redaktionerna med drygt 40 journalister. 
Norrköpings Tidningar Media (NTM) har minskat 
med 58 journalister sedan 2017. När koncernen till 
exempel tog över de tre dagstidningarna i Sörmland 
minskade antalet journalister från 98 till 70 på de tre 
redaktionerna, till en del för att sidproduktionen flyt-
tats till Norrköping. Även Gota Media har minskat 
med ca 25 journalister.
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Tabell 1. Förändring av redaktionerna på olika typer av 
nyhetsmedier 2013–2019 (procent)
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Dagl tidningar 18 -15 -6 -2 1 420 -29

Tidn 5–6 d/v 37 -12 -20 -7 1 116 -83

Tidn 3–4 d/v 17 +7 -16 -4 174 -8

Tidn 1–2 d/v 33 +16 -4 +6 187 +11

Nyhetsbyråer 2 +13 -12 -2 181 -4

Nyhetssajter 3 - +64 -15 58 -10

Gratistidningar 10 +31 -9 0 140 0

SVT 20 +3 -1 -2 794 -18

SR 15 +5 +9 +4 669 +27

TV4 1 - -5 +5 91 +4

Totalt -5 -7 -2 4 830 -111

Antal redaktioner 141 150 156

Svarsfrekvens 59% 74% 73%

*Siffrorna över antal journalister och förändring 2017–2019 bygger helt på svaren i 
enkäten. Det innebär att antalet journalister i samtliga fall är högre, eftersom det i alla 
kategorier är ett antal redaktioner som inte svarat. Särskilt gäller detta SVT och SR där 
svarsfrekvensen är lägre än i hela undersökningen (se bilaga för svarsfrekvenser för varje 
kategori av nyhetsmedier)

Mittmedia har enligt enkäten bantat redaktionerna 
med 20 journalister, bland de redaktioner som  svarat 
gäller det i huvudsak på småtidningarna i Ingress 
 media i Mälardalen. Koncernen betonar att nedskär-
ningar har skett över hela Mittmediaområdet. Väst-
svenska Stampen går motsatt väg sedan flaggskeppet 
Göteborgs posten fått 40 miljoner i mediestöd – Stam-
pen ökar med 38 nya journalister på de fem dags-
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tidningarna,  varav 25 på Göteborgsposten. Chefredak-
tören  Christofer  Ahlqvist förklarar:

För första gången på lång tid anställde Göteborgsposten 
fyra fotografer, dels ser vi att bildjournalistik är viktigt 
och vi ser stora fördelar med att fotografen är med tidigt i 
processen. Vi ser inte heller att det behöver vara dyrare att 
ha egna fotografer jämfört med att köpa in från byråer. 
Fotograferna som anställdes har också tv-kompetens. 

I ett längre perspektiv är bantningen av nyhetsredak-
tionerna inom dagspressen betydande. 

• På de 52 dagstidningar som svarade på enkäten både 
2015 och 2019 har redaktionerna krympt med 24 
procent sedan 2013. En av fyra tidningsjournalister 
har fått sluta på sex år. 

• I den största kategorin, de tidningar som kommer 
5–6 dagar i veckan har en av tre fått sluta. Det hand-
lar om 340 färre journalister på dessa 28 tidningar 
som svarat både 2015 och 2019. 

Det innebär att redaktionerna fått organisera sig på 
nya sätt för att klara av den dagliga nyhetsproduktio-
nen, nya former av samarbeten utvecklas inom koncer-
nerna för att effektivisera det dagliga arbetet. Mer om 
denna nätverksproduktion senare. 

Public service är mer stabila. De 20 redaktioner inom 
SVT som svarat redovisar en liten minskning av antalet 
journalister, i huvudsak på den stora riks redaktionen 
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i TV-huset i Stockholm. Samtidigt vill SVT omvandla 
tekniktjänster till journalister. När tekniken för sänd-
ningarna centraliserats till två orter kan detta inne bära 
14 nya journalisttjänster på de  lokala redaktionerna. 
Detta är en fortsättning av en utveckling från 2015, då 
ett 30-tal nya journalisttjänster skapades regionalt ge-
nom att tekniken kunde rationaliseras och bantas.

Inom Sveriges Radio redovisas en mindre ökning, 
men den beror till en del på en omorganisation på Ra-
diohuset där fler redaktioner lagts in under den stora 
Ekoredaktionen. Programdirektören Björn Löfdahl 
betonar samarbetet mellan redaktioner:

Vi jobbar i en väldigt utvecklad matris. Mycket av jobbet 
med att utveckla alla plattformar, det tekniska utveck-
lingsarbetet, är gemensamt för alla redaktioner. Play 
som hanterar program och podinnehåll är huvudsakligen 
stockholmsbaserat. Programutveckling är huvudsakligen 
stockholmsbaserat men använder sig av människor ute i 
landet för att driva processen. Det kan vara en person i 
Stockholm som startar processer som sedan genomförs 
av andra människor i resten av landet. Allt kan göras över-
allt, men sen finns det vissa resurser på bestämda platser. 
Till exempel Studio ett består av material från sju-åtta 
lokal redaktioner.

Både för SVT och Sveriges Radio är kostnaderna 
för nyhetsverksamheten oförändrade, enligt public 
service redovisningarna för 2018. SVT har totalt sett 
lika många journalister på nyhetsredaktionerna nu 
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som två år tidigare, enligt Anne Lagercranz som är 
chef för nyhetsdivisionen. Den minskning som syns i 
enkäten beror därför troligen på att alla redaktioner 
inte har svarat eller på omorganiseringar och/eller 
 rationalisering av tekniken.

Bland de tidningar som kommer 1-2 dagar i veckan 
är det 33 redaktioner som svarat på enkäten, och deras 
resurser är ganska stabila. De tio gratistidningar som 
svarat har oförändrade redaktioner. TV 4 är stabila 
strax under 100 journalister, men det är ändå bara en 
knapp tiondel av de totalt drygt tusen journalisterna 
inom konkurrenten SVT (Nygren och Nord 2017).

Nedlagda redaktioner

En brist i enkäten är dock att den bara fångar in för-
ändringar på redaktioner som finns kvar. Sedan 2017 
har en rad medier lagts ner, från Sveriges största dags-
tidning Metro (som fortfarande i oktober 2019 for-
mellt är i rekonstruktion) till en rad endagarstidningar. 
Även kedjan av lokala nyhetssajter inom 24Journalistik 
stängde under 2019. Sammanlagt är det knappt hundra 
journalister som berördes av nedläggningarna.

Sammantaget innebär detta att det sedan 2017 
försvunnit ca 210 journalistjobb från landets nyhets-
redak tioner, både på medier som lagts ner och på 
redak tioner som krympt. Det motsvarar 4,2 procent 
av de drygt 5 000 journalistjobb som fanns i nyhets-
medierna för två år sedan. I november 2019, efter att 
undersökningen avslutats, meddelade Gota Media att 
Östra Småland/Nyheterna skulle läggas ned. Det med-
för att ytterligare 16 journalisttjänster faller bort.
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Tabell 2. Några av de medier/redaktioner som lagts ner  
sedan 2017
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Fria Tidningen 1-dagarstidn. Riks Betaltidning 4 5

Göteborgs Fria 
Tidning 1-dagarstidn. Regional Betaltidning 4 4

Smålandsbygdens 
Tidning 1-dagarstidn. Regional Betaltidning - -

Stockholms Fria 
Tidning 1-dagarstidn. Lokal Betaltidning 1,5 1,5

Uddevalla-Posten 1-dagarstidn. Lokal Betaltidning - -

ETC:s lokala tid-
ningar och Sesam 1-dagarstidn. Lokal Betaltidning 15 7

Metro 5–6-dagarstidn. Riks Gratistidning 30 30

24 Journalistik
Lokala  

nyhetssajter Lokal Gratissajter 28 5

Laholms tidning 7-dagarstidn. Lokal Betaltidning 8 9

Västmanlands 
Nyheter 1-dagarstidn. Regional Betaltidning 3 5

Gästriklands 
tidning 1-dagarstidn. Regional Betaltidning 2 2

Upplands Nyheter 1-dagarstidn. Regional Betaltidning 2 2

Total 97,5 70,5

Koncerner och nätverksproduktion 

Den geografiska fördelningen av nyhetsjournalisterna 
i Sverige är densamma som för två år sedan. 46 pro-
cent finns i Stockholm och ytterligare tio procent i 
 Göteborg och Malmö. Resten, 44 procent finns utan-
för storstadsområdena.
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Denna fördelning motsvarar den historiskt starka 
ställning som den lokala och regionala dagspressen haft 
i Sverige. Plus det faktum att public service har en stark 
regional organisation. Men under ytan har det ändå 
skett stora förändringar de senaste två åren när det 
 gäller ägande och makt i det svenska medieland skapet. 
Ägarkoncentrationen har ökat och det lokala/regionala 
ägandet har blivit svagare. Detta kommer på sikt också 
att förändra villkoren för nyhetsproduktionen.

Den största förändringen är Bonniers satsning på 
lokaljournalistik. Vintern 2019 kom nyheten att Bon-
niers köper Mittmedia som befann sig i en akut ekono-
misk kris. Med 28 tidningar (varav 20 minst 3 d/v) från 
Örebro i söder till Örnsköldsvik i norr är Mittmedia 
den största koncernen bland lokaltidningarna. I okto-
ber kom nästa affär när Bonnier News köpte dansk-
ägda Lokaltidningen med 28 gratistidningar i västra 
och södra Sverige. Med dessa två affärer blir Bonnier 
News den största aktören också bland lokala och 
regio nala tidningar.

Den andra krisdrabbade koncernen Stampen köptes 
upp av en grupp med norska lokaltidningskoncernen 
Polaris i samarbete med Anderkoncernen och Väster-
bottenskuriren (VK). Stampen fortsatte sedan i okto-
ber att köpa konkursade Alingsås tidning och blev en-
sam ägare till gruppen Ortstidningar i Väst (OTV).

Norrköpings Tidningar Media (NTM) har fortsatt 
expandera under 2019. Först köpte de Sörmlands-
media med tre dagstidningar och sedan Swepress med 
bl a Vimmerby Tidning. I slutet av året köpte man 
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Piteå -Tidningen och Norran i Skellefteå för att in-
lemma dem i det bolag man redan hade för medierna i 
Norrbotten.

Ägarkoncentrationen är en av grundförutsättning-
arna för en av de starkaste trenderna på redaktionerna 
– en nätverksbaserad nyhetsproduktion. Det innebär 
att många funktioner samordnas för att resurserna ska 
koncentreras till reportrarna. När NTM till exempel 
köpte de tre tidningarna i Sörmland, så försvann de 
självständiga chefredaktörerna och alla tre redaktio-
nerna styrs från Eskilstuna. Mer material delas mellan 
de tre tidningarna, och upplägget i tidningarna blir 
detsamma med lokala nyhetssidor och ledare. Redi-
geringen (sidproduktion) flyttades till Norrköping. 
Tryckeriet i Eskilstuna stängs, och tidningarna trycks 
i Östergötland. 

En av frågorna i enkäten rör vilka typer av funktio-
ner som samordnas inom koncernerna. Svaren visar 
att sidproduktion och webbdeskar samordnas för de 
 flesta dagstidningar samt i public service. Gemensam-
ma webbdeskar tar till exempel ofta hand om händelse-
nyheter under nätter och helger. Många har också olika 
typer av grävgrupper och ämnesredaktioner som omfat-
tar många titlar. Så gott som alla koncerner har gemen-
sam IT-utveckling, till exempel publiceringssystem och 
design för nyhetswebb. Mönstret i gemensamma funk-
tioner är detsamma som två år tidigare, det har blivit 
en ny standard för hur man arbetar tillsammans inom 
koncerner.
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Tabell 3. Gemensamma funktioner inom koncerner 
(procentandel som har dessa funktioner)

Sid
prod.

Webb
desk

Gräv
grupp

Ämnes
red.

Vikarie
pool ITutv. Annat

Dagl tidningar (16) 72 28 17 56 72 94 22

Tidn 5–6 d/v (33) 84 65 19 62 43 95 24

Tidn 3–4 d/v (17) 76 82 24 24 24 82 18

Tidn 1–2 d/v (35) 52 42 3 15 6 58 18

Nyhetssajter (3) 67 67 - 33 33 67 33

Gratistidningar (9) 90 40 10 20 10 70 10

SVT (18) - 65 15 30 5 55 10

SR (14) - 47 73 67 - 80 -

TV4 (1) - 100 100 100 100 - -

Nyhetsbyrå (1) - - - - - 50 -

Total procentandel 54 54 20 40 25 76 17

N=156

Så här sammanfattar NTM:s projektredaktör Björn 
Lövenlid strategin:

De funktioner som går att centralisera, kommer vi att cen-
tralisera. Det är huvudsakligen journalister och annons-
säljare som kommer vara fortsatt lokalt. Allt som är utan-
för huset, där vi behöver träffa folk, är lokalt. Resten kan 
centraliseras. 

Centralisering av produktionen hänger intimt sam-
man med hur de redaktionella systemen fungerar. Så 
här förklarar NTM sitt ”redigeringsnav” i Norrköping 
som producerar sidor för papperstidning och pdf- 
tidning för hela koncernen:
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Vi vill skapa tekniska försättningar för att rationalisera 
produktionen, vilket innebär algoritmstyrd sidproduk-
tion baserat på metadata, artiklarnas aktualitet, längd 
och vilken tidning den ska vara i. Vi behöver prioritera 
innehållsskapandet och måste lägga våra resurser på att 
skapa innehåll och minska administrationen. Vi kommer 
troligtvis skola om redigerare till innehållsproducenter. 
Det viktiga är att minska den redaktionella bördan av att 
ta hand om redigering. 

Centrala webbdeskar är vanliga i koncerner med re-
gionala och lokala tidningar, ett sätt att klara av be-
vakningen av händelsenyheter dygnet runt för alla 
tidningar. Så här förklarar redaktionschefen Mikael 
Rothsten i NWT-koncernen det:

Alla reportrar och journalister kan publicera på nätet, 
men vi bevakar blåljus och händelsenyheter från en webb-
desk som täcker hela koncernens område. Det har att 
göra med att omvärlden omorganiserats, så det är samma 
vakthavande befäl på polisen som kontaktas för hela om-
rådet, därför känns det onödigt att varje redaktion ska 
ringa till samma person. Det redaktionen producerar som 
är lokalt publicerar de själva, de kan också fylla på med 
lokalt material till de händelsenyheter som webbdesken 
producerar. 

Hall Media i Småland (Jönköpingsposten m fl) var sist 
ut i landet med lokaljournalistik på nätet. Nu har de 
gått långt i en central produktion för alla tidningar 
förklarar Herman Nikolic:
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Vi har en gemensam onlinechef, redaktionschef för alla 
nyhetsredaktioner på nätet. Livechef och redaktion på 9 
personer som arbetar mot alla sajter med breaking news, 
riks, internationellt och blåljus. De har även kväll och 
helg. Då sköter de lokala sidorna också. Det kan ses som 
en förstärkning av de olika lokala tidningarna. Mer en 
publiceringshjälp än innehållsproducenter. Men de pro-
ducerar främst blåljus. Ca 30 personer jobbar med webb 
centralt, det finns en sociala medie-redaktör mot alla 
 sajter, en ansvarig utgivare och en utvecklingschef. 

Rörlig bild är oftast en funktion som delvis produce ras 
centralt, men i samarbete med de lokala tidning arna. 
Inom Stampen har man just dragit igång en sådan 
 satsning:

Vi har en ny tv-hubb på Göteborgsposten, fyra program-
ledare och tre sändningsproducenter – via hubben går alla 
livesändningar inom koncernen. Alla tidningarna delar 
på detta, sändningen kan göras från varje titel, men de har 
samma team som genomför sändningen. Hubben används 
mest av GP och har varit igång sedan september 2019. 

Inom public service har teknik och publicering alltid 
utvecklats och samordnats centralt. Där försöker man 
nu också få ett större samarbete när det gäller inne-
hållet mellan redaktioner inom koncernerna, både 
inom SVT och Sveriges Radio. Anne Lagercrantz, chef 
för nyhetsdivisionen inom SVT, förklarar hur detta 
stärker den grävande journalistiken:
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Vi presenterade en förändring i maj så att lokala journa-
lister ska kunna avsätta tid även för mer komplexa nyhets-
granskningar, gärna i samarbete med Uppdrag gransk-
ning eller riksnyheterna. … Lokaljournalister kan också 
få hjälp och stöd från UG och genom fler kontakt ytor 
mellan redaktionerna. Riksnyheterna har gjort en sats-
ning där de har en grävorganisation som bygger på UG:s 
grävmetodik under ledning av UG:s förra projektledare. 

Men det finns också en mottrend. Mittmedia var den 
koncern som hade gått längst när det gäller centrali-
sering och nätverksproduktion. När Bonnier tog över 
våren 2019, så drev de nya ägarna en motsatt filosofi 
med mer självständighet för de enskilda tidningarna. 
De gemensamma funktionerna i koncernen halvera-
des från 150 till 75 journalister, många tidningar fick 
tillbaka egna chefredaktörer och den gemensamma 
livenyhetsdesken i koncernen togs bort. Sporten de-
centraliserades delvis, medan kulturredaktörerna fort-
farande arbetar tillsammans. Allt detta välkomnades 
av journalisterna som såg det som ett starkare lokalt 
fokus, men samtidigt försvann ca 25 journalistjobb 
(Journalisten 28 aug 2019).

Lotta Edling, publicistisk utvecklingsdirektör på 
Bonnier News, säger att den redaktionella strategin för 
Mittmedias redaktioner inspirerats av norska  Amedia 
som nu äger Mittmedia tillsammans med Bonniers. 
Det ska finnas en ansvarig utgivare och chefredaktör 
för varje titel i koncernen:
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Amedia har visat att det går att ha en lokal tidningsaffär, 
både på print och även helt digitalt…Resurserna ska gå 
till lokal journalistik och den ska utgå från de lokala om-
rådena. Vi har gjort den första omgången av separeringen 
inom Mittmedia men jag tror det finns lite kvar att göra.

Ett exempel är Avesta Tidning som fick en egen chef-
redaktör och ökning av redaktionen från två till sex 
journalisttjänster. Chefredaktören Gabriel Ehrling 
 Perers skriver på ledarsidan (11 okt 2019) om ny-
anställningen av tidningens sport- och kulturreportrar: 

Det är ingen hemlighet att det som väckte mest ont blod 
vid den (olyckliga) nedbemanning som gjordes på AT 2016 
var att den lokala sporten försvann. ”Gör om, gör rätt”, 
svarar läsarna i AT:s stora enkät. Och det gör läsarna  
rätt i! … Visst är det viktigt att uppmärksamma brott, 
bränder, stök, slarv och annat elände. Men vår bygd är 
(tack och lov!) mycket mer än så.

Däremot kommer Bonnier News att behålla tidnings-
klustren Hela Hälsingland och Dalarnas tidningar tills 
vidare, de anses enligt Lotta Edling vara starka varu-
märken digitalt som man vill se fortsätta utvecklas. 

Mittmedias ”återlokalisering” lyfter fram en grund-
läggande motsättning i den nätverksbaserade lokal-
journalistiken. De stora koncernerna vill utnyttja 
stordriftsfördelar för att kunna sänka kostnader i pro-
duktionen, och detta leder till centralisering och mer 
av gemensamt innehåll både på nyhetssajter, i mobilen 
och på papper. Samtidigt är det just det lokala som är 
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själva livsnerven i lokaljournalistiken, oavsett om det 
är på papper eller på nätet. Tidningspubliken betalar 
för de lokala händelserna och de lokala människorna. 

Lokalredaktionerna kvar 

Antalet lokalredaktioner är 2019 detsamma som två 
år tidigare, enligt enkäten: 215 lokalredaktioner för de 
medier som svarat jämfört med 207 två år tidigare. Det 
innebär att den våg av nedläggningar av lokalredak-
tioner som svepte över landet under tio år mellan ca 
2005 och 2015 och stängde hälften av alla lokalredak-
tioner har avstannat. Det finns också lika många lokala 
reportrar på lokalredaktionerna som för två år sedan, 
drygt 500. Men samtidigt sitter de ofta tillsammans 
 istället för de gamla typerna av ”enmansredaktioner”.

Public service är mest utbyggda i landet med SVTs 
21 regio nala/lokala program och redaktioner på 38 
orter, och lokalradion finns på 25 orter. De 24 lokal-
redaktioner som redovisas från public service avser de 
som finns utanför sändningsorterna. Sex lokala redak-
tioner finns hos kollegan TV4. Det betyder att  resten 
(185) finns hos i första hand lokala och regionala 
 tidningar.

Bakom det faktum att lokalredaktionerna bevaras 
finns flera orsaker – dels insikten i medieföretagen att 
det lokala är viktigt för publiken, dels det nya lokal-
journalistikstöd för svagt bevakade områden som 
många medieföretag fått. Några redaktionschefer be-
tonar att de bevakar även kommuner där det inte finns 
lokalredaktioner, till exempel Sydsvenska Dagbladet:
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Sydsvenskan har sin bas i Malmö och ytterligare en stor 
redaktion i Lund. Vi bevakar ytterligare 5–6 kommuner 
med 8 öronmärkta reportrar. De tillbringar stor del av sin 
arbetstid i sina respektive kommuner men har sina  fasta 
arbetsplatser i Malmö. Jag har mycket svårt att dela  bilden 
att t ex Vellinge som vi lägger två tjänster på att bevaka 
skulle vara en sk ”vit fläck”.

Publiken i centrum

En av de viktigaste gemensamma funktionerna som 
betonas i intervjuerna är analysredskap för att följa 
den digitala publiken. Dessa redskap utvecklas på kon-
cernnivå, och används på redaktionerna för att följa 
publiken. Med analysverktygen kan nyhetschefer och 
redaktionella analytiker se hur artiklar på webben blir 
lästa, i vilken mån de delas på sociala medier, om läs-
ningen leder till att någon tar en prenumeration (”kon-
vertering”) osv.

Gota Media är ett exempel:

Mycket av det vi gjort de senaste åren är att vi har blivit 
bättre på att följa läsarbeteendet i realtid – det gör jour-
nalisterna idag på ett sätt som de inte gjorde förr. De ser 
vad som läses och förhåller sig tydligare till det – följer upp 
läsarnas reaktioner. Samt att de är aktiva i sociala medier 
i kommentarsfält och inlägg. …vi har inte valt att prata 
om läsarna som kunder, men vi pratar väldigt  mycket om 
läsaraffären idag – vilket vi inte gjorde tidigare.
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Även inom Stampen har man utvecklat dessa funktio-
ner centralt, men samtidigt betonar man att resultaten 
måste tolkas utifrån ett redaktionellt perspektiv:

Vi har en redaktionell analytiker som hjälper Hallands 
Nyheter, Hallandsposten, TTELA och Bohusläningen 
som sitter på Göteborgs-Posten men jobbar enbart mot 
småtitlarna. Vi analyserar användardata – läsning, kon-
vertering, användning. Det är en kvalitativ redaktionell 
analys som tar del av kvantitativ data från IT. Det krävs 
redaktionella kunskaper för att dra slutsatser om varför 
material går bra respektive dåligt.

Alla tidningskoncerner arbetar med olika former av 
publikanalys. Skärmar sitter uppe på redaktionerna 
som visar data i realtid om läsning av artiklar på webb 
och mobil. Målet är att få in fler betalande läsare, och 
samtidigt försöker man analysera genomströmning 
och läsare som försvinner. Andelen digitala läsare skil-
jer sig starkt, till exempel Dagens Nyheter har nästan 
hälften av sina 332 000 prenumeranter digitalt1, medan 
koncerner som NWT, NTM och Gota Media ligger på 
en digitalandel på 10–14 procent (MPRT 2019). 

Huvuddelen av Dagens Nyheters digitala prenume-
ranter kommer inte från Stockholm, utan från resten 
av landet. Därigenom håller DN på att bli en natio-
nell tidning, något som man möter genom att öka sin 
bevakning av Sverige utanför Stockholm. Sommaren 
2019 startades en lokalredaktion i Göteborg och tid-

1 Martin Jönsson, DN, på seminarium vid Södertörns högskola 24 okt 2019.
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ningen har ett nätverk av stringers över landet. Dess-
utom ingår Sydsvenska Dagbladet i Malmö i koncer-
nen, och det finns ett utbyte av material.

Med denna utveckling blir Bonniers köp av Mitt-
media och Lokaltidningen en del i en större utveckling. 
Det skulle i framtiden kunna innebära ett ökat utbyte 
av innehåll mellan olika tidningar, men kanske främst 
en ökad tillgång till potentiella läsare för alla Bonniers 
tidningar. 

Även public service satsar på att förstå sin publik och 
på att omvandla data till kunskap om publikens behov. 
Däremot skiljer sig analysen åt eftersom varken SR 
eller SVT har någon typ av inloggning. Det finns inte 
heller någon ekonomisk drivkraft att dra in betalande 
publik hos public service. Dataanalysen kompletteras 
med mer traditionella metoder för publik analys på 
SVT, berättar Anne Lagercrantz

Fokusgrupperna används för nya strategier, projektet 
Fika med SVT pågår fortfarande och vi försöker lyssna 
och höra hur människor konsumerar nyheter och vad de 
tycker om oss. Det ger närhet till vad som är angeläget för 
folk. Här har vi avsatt tid som leder till många bra samtal. 

Kompetenser på redaktionerna

Redaktionella resurser handlar inte bara om antalet 
journalister. Minst lika viktig är den kompetens som 
finns inom redaktionen, vad journalisterna kan göra 
och vad de är bra på. Redaktionscheferna som svarat 
på enkäten har fått bedöma kompetensen på en rad 
olika områden, och resultaten skiljer sig.
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I allmänhet är kompetensen inom de områden man 
bevakar bra eller ofta mycket bra, enligt redaktions-
cheferna. Journalisterna kan sina områden, även om 
det blivit färre specialreportrar de senaste åren. När 
det gäller att arbeta med olika uttrycksformer (text, 
bild, rörlig bild, ljud) så är skillnaderna stora. På drygt 
hälften av redaktionerna är denna kompetens bra, 
medan den på andra redaktioner är både mycket bra 
och mindre bra.

Det finns en hög kompetens när det gäller att använ-
da sociala medier, både för att hitta nyheter och för att 
sprida dem och öka trafiken till sajten. Men när det gäl-
ler teknisk kompetens generellt så är det sämre, enligt 
redaktionscheferna. Nästan var fjärde säger att det är 
mindre bra. Allra lägst är den när det gäller datajour-
nalistiska metoder, där hälften svarar ”mindre bra”.

En ny typ av kommentar är att flera koncerner säger 
att det har blivit svårare att rekrytera journalister ut-
anför storstäderna. NTM säger att det blivit svårare 
att hitta vikarier, och även public service känner av det-
ta enligt Björn Löfdahl:

Allmänt uppfattar vi att det blivit svårare att rekrytera. 
Det finns färre journalister och medier, branschen krym-
per och det gör att färre utbildar sig och då finns det färre 
journalister att hitta. Det är svårare att hitta bra journa-
lister att anställa, det betyder inte att fler är sämre utbil-
dade, utan att det är färre generellt. Men det gäller speci-
ellt utanför storstäderna.
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Tabell 4. Upplevd kompetens på olika områden  
på redaktionerna (procent av svaren)

Kompetens inom…
Mindre 

bra Bra
Mycket 

bra Vet ej N=

…de områden  
man bevakar 5 53 42 1 148

…teknik generellt 22 70 7 0 149

…hitta nyheter  
i sociala medier 11 62 27 0 150

…sprida nyheter  
i sociala medier 14 64 21 1 148

…datajournalistiska 
metoder 52 40 7 0 149

…att arbeta med  
olika uttrycksformer 22 54 23 1 150

…att kunna producera 
för flera plattformar 17 53 28 1 149

Antal svar är 156

De flesta nyhetsredaktioner kräver någon form av jour-
nalistutbildning av de som anställs. Men för många 
journalister är det lång tid sedan de gick sin utbild-
ning, och behovet av fortbildning är stort. Drygt hälf-
ten (54 procent) av journalisterna på de redaktioner 
som deltog i enkäten fick någon form av fortbildning 
det senaste året. Oftast handlade den om foto/video, 
sociala medier, teknikutveckling eller metoder i under-
sökande journalistik. Men omfattningen av fortbild-
ning sätts lågt i enkäten, minst en dag. 

Lugnet före stormen?

Det är medieföretagens ekonomiska läge som ger 
förutsättningarna för de redaktionella villkoren och 
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resurserna. För 2018 var bilden blandad, enligt rap-
porten ”Medieekonomi” från myndigheten för press, 
radio och tv (MPRT 2019). Public service hade stabila 
inkomster med licensmedel och TV4 gjorde sin största 
vinst någonsin på 1,3 miljarder. För dagspressen där-
emot var bilden mörk, som helhet gjorde  dagspressen 
det sämsta resultatet någonsin med -2,2 procent i 
brutto marginal. (Se även kapitel av Olle Lidbom och 
av Egge, Minnhagen och Thor.)

Dagspressen har alltid varit beroende av konjunk-
turerna. 2018 var det full fart på ekonomin och de 
 totala reklaminvesteringarna ökade sex procent. Men 
trots dessa goda tider slutade 2018 med ett minus på 
11 procent i annonsintäkter för dagspressen. En liten 
ökning av inkomster från digital annonsering och digi-
tala prenumeranter kunde inte på långa vägar väga 
upp de analoga förlusterna. Samtidigt fanns det stora 
skillnader – Mittmedia gjorde en förlust på över 300 
miljoner kr (-16 procent) samtidigt som NWT-koncer-
nen gjorde en vinst på 165 milj kr (+8 procent). Andra 
koncerner låg runt nollresultat, t ex Bonnier och Gota 
Media.

För 2019 tyder mycket på att ekonomin blir sämre 
för dagstidningarna. Siffror från Mediebyråbaro-
metern visar minskade annonsintäkter med 15–20 
procent fram till september för morgontidningarna. 
Under september ökar fallet i annonsering till minus 
20–30 procent2. För kvällstidningarna nästan halveras 
annonsintäkterna i september 2019. I en debattartikel 

2 Mediebyråbarometern september 2019, nedladdad 20191103 från  
http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern



Krympande redaktioner – nätverksproduktion och läsardata i centrum | 4746 | Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord

i september varnar tre gamla chefredaktörer för en 
”akut kris för tidnings-Sverige”, och kräver politiska 
åtgärder och en stödplan (DN 20190920). 

I enkäten till redaktionscheferna är förväntningarna 
inför de kommande åren dämpade. Nästan två av fem 
redaktionschefer tror att de kommer att ha färre eller 
mycket färre journalister om 1–2 år. Hälften tror att 
redaktionen kommer att vara oförändrad, och bara en 
av tio ser en utökning av redaktionen. Även resurser för 
att köpa in material kommer att minska tror två av fem 
redaktionschefer. 

Motstrategierna blir de välkända, tror redaktions-
cheferna: att öka samarbetet inom koncernerna samt 
att öka den tekniska och journalistiska kompetensen.

Tabell 5. Förväntningar för de närmaste 1–2 åren  
(procent av svaren)

Mkt 
mindre Mindre Oförändrat Mer

Mkt 
mer Vet ej

Antal anställda 
journalister 3 34 50 9 2 1

Resurser för inköp 
av innehåll 3 36 48 11 1 1

Samarbete inom 
koncernen 1 5 41 41 8 5

Resurser för ökad 
teknikkompetens 1 1 38 53 7 1

Resurser för ökad 
journalistisk 
kompetens 1 5 47 42 5 1

Antal svar är 156
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Men det syns också klara skillnader mellan de olika 
koncernerna. I de stora dagspresskoncernerna syns 
en tydlig pessimism när det gäller möjligheterna att 
behålla nuvarande antal journalister. I Gota Media 
tror 9 av 12 redaktionschefer att antalet journalister 
ska minska, i Hallpressen 10 av 11, NTM 5 av 8, Mitt-
media 7 av 12. Och så vidare.

Även i gratistidningarna tror man på krympande 
redaktioner, fast det är svårt att bli mindre, säger en 
redaktion i Direktpress. Bara i de stora public service-
företagen finns en tilltro till att man får behålla sina 
resurser, och några redaktioner tror också att de kom-
mer att växa. Det finns också en stor optimism hos 
nätföretag som nyhetstjänsten Omni i Schibsted med 
25 journalister. Där har man startat både ekonomisajt 
och nyhetspod:

Till skillnad från övriga mediebranschen så är vi ett 
mediebolag under tillväxt. Resurserna ökar därför för 
oss år till år, även om vi också håller hårt i pengar och 
resurser.

Klarar medierna av sitt samhällsuppdrag?

Bakom mediepolitiken med en väl utbyggd public ser-
vice i radio och tv samt mediestöd till tidningar finns 
en övertygelse om att medierna har en viktig roll i ett 
demokratiskt samhälle. De ska stå för såväl informa-
tion som granskning och utrymme för debatt. Men har 
medierna tillräckligt med resurser för att klara detta 
”samhällsuppdrag”?
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I en öppen fråga i enkäten svarar redaktionscheferna 
på olika sätt. Erfarenheterna av de senaste 5–10 årens 
nedskärningar och förväntningarna inför framtiden 
hänger ihop. Hos några redaktioner inom Stampen-
koncernen är optimismen tydlig – med nya ägare och 
40 miljoner i mediestöd finns resurserna. Samtidigt 
innebär betoningen av betalande läsare en förstärk-
ning av journalistiken. En redaktionschef förklarar:

Eftersom företaget ändrat sin affärsmodell från en räck-
viddsaffär till en innehållsaffär har betydande resurser 
förts över till redaktionen, och den utvecklingen kommer 
att fortsätta.

Redaktioner i andra koncerner ser tillbaka på många 
år av nedskärningar, och säger att man snart inte kan 
göra den lokaltidning man vill göra. Det går inte att 
”vara ute på fältet” på samma sätt som tidigare  skriver 
flera redaktionschefer. Som redaktionschefen på en 
mindre tidning i Gota Media skriver:

Vi har precis minskat från 10,5 till 8 redaktionella med-
arbetare (pga vikande annonsintäkter) och försöker leve-
rera samma produkt trots att redaktionen är färre. Jag ser 
inte hur vi skulle kunna vara färre, men samtidigt ser det 
inte ljust ut när det gäller ekonomin.

Andra chefer skriver att det gått bra hittills, men att det 
också finns en gräns för hur mycket det går att skära. 
Som en chef inom NTM uttrycker det:
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Jag tycker att vi har lyckats ganska väl i vår effektivisering 
samtidigt som vi har lagt mycket energi och kraft på den 
journalistiska kvaliteten och vår publicistiska riktning. 
Dock kommer det att vara svårt att lösa uppdraget, fram-
förallt på lokalredaktionerna, med ytterligare nedskär-
ningar av bemanningen utifrån de nuvarande villkoren.

Balansen mellan att kunna klara nyhetsproduktionen 
med snävare ekonomiska ramar och att ändå behålla 
den lokala karaktären i journalistiken är vad man nu-
mera brukar kalla ”en utmaning”. Koncernerna försö-
ker behålla de lokala reportrarna, samtidigt som varje 
titel också måste använda innehåll producerat av andra 
redaktioner eller TT för att fylla papperstidningarna.

Ett tecken på att redaktionerna är medvetna om 
denna motsättning är svaren på en fråga i enkäten om 
innehåll producerat utanför redaktionen har ökat eller 
minskat. De flesta redaktionschefer säger att andelen 
innehåll producerat av andra redaktioner i koncernen 
är oförändrad, men många särskilt på de mellanstora 
regionala tidningarna bedömer att den ökar. Var fjär-
de redaktionschef säger att den egna redaktionen pro-
ducerar mer idag än för två år sedan.

Men det finns också ett ifrågasättande av den tradi-
tionella lokaljournalistiken, av det ”samhällsuppdrag” 
som chefredaktörer brukar prata om i högtidliga sam-
manhang. Att fortsätta producera samma typ av inne-
håll är inte möjligt om man ska nå publiken, tror en 
redaktionschef i norra Sverige:
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I frågan ligger underförstått att det finns ett särskilt ”upp-
drag” som vi ska uppfylla. Det finns det ju inte i formell 
mening. Vår lojalitet ligger hos våra läsare. Vi måste skapa 
engagerande innehåll för vår lokala publik, inte fokusera 
på att vi har ett ”uppdrag” som säger att vi har en ”plikt” 
att leverera visst innehåll. Detta är en hållning som har 
växt fram hos mig i takt med att våra redaktionella re-
surser blir mindre. Ingen köper en digital prenumeration 
om innehållet inte är relevant och engagerande. Tiden är 
förbi då man tecknande en prenumeration av vana.

En annan redaktionschef i södra Sverige är inne på 
samma tanke:

Det är tufft, men det går. Vi får prioritera hårdare, vilket 
också gjort att vi tvingats släppa viss ”måstejournalistik” 
(läs returinformation och texter som berör väldigt få). 
Och det är också vad jag tror vi måste göra i branschen – 
vi måste skippa mellanmjölken och bli ännu bättre på att 
fokusera på de stora händelserna och de stora frågorna. 
Det tuffaste för oss är att ta hänsyn till print och kraven på 
lokala sidor som finns från läsarna.

Frågan om man kan klara ”uppdraget” i framtiden 
landar i diskussioner om vad publiken vill ha. En del av 
svaret på detta finns i de avancerade system för analys 
av den digitala publiken som byggs upp på redaktio-
nerna. En annan del av svaret kan komma från upp-
lageutvecklingen, vilken typ av tidningar som kan få 
flest människor att betala för papperstidning eller den 
digitala tidningen.
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Några av de tendenser som syns idag är att det är de 
stora medierna med den mest kvalificerade journali-
stiken och de allra minsta med den mest lokala jour-
nalistiken som människor är beredda att betala för. 
 Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet lockar digi-
tala prenumeranter i hela landet med grävande journa-
listik, profilerade krönikörer, kulturbevakning och för-
djupande reportage. De mest lokala tidningarna som 
ofta kommer 1–2 dagar i veckan toppar listan över de 
som klarat att få fler betalande prenumeranter sedan 
2009: Tranås-Posten, Lokaltidningen Sorsele, Väster-
bottens Mellanbygd och Norra Halland (Medievärl-
den Premium okt 2019). De som minskat upplagorna 
mest är de utpräglat regionala s-tidningarna som ofta 
ska täcka ett helt län med allt mindre resurser. Flera 
av dem har halverat sina betalda upplagor sedan 2009, 
och frågan är hur länge mediestödet kan hålla dem vid 
liv (Medievärlden Premium 2019). 

Inför 2020 är det fler stora dagstidningar som an-
söker om mediestöd. Gemensamt för de nya tidningar 
som ansöker om stöd är att de sjunkit under en hus-
hållstäckning på 30 procent som hittills varit gränsen 
för att få mediestöd (tidigare presstöd). Totalt är det 
79 tidningar som söker om driftsstöd, sex fler än året 
innan. De nya tidningarna är till exempel Sydsvenska 
Dagbladet, Upsala Nya Tidning, Vestmanlands Läns 
Tidning och Norrbottenskuriren. Om alla dessa bevil-
jas mediestöd så ökar det samlade driftsstödet från 520 
till 620 milj kr. Under förutsättning att riksdagen säger 
ja till regeringens förslag att öka mediestödet.
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Slutsatser

Det är inte bara i Sverige som den professionella jour-
nalistiken krymper, det gäller nyhetsindustrin i hela 
västvärlden. I USA har 25 procent av journalisterna 
försvunnit efter 2008, de allra flesta inom  dagspressen 
där redaktionerna halverats3. I Storbritannien har 200 
 lokala tidningar lagts ner och ägandet koncentrerats. 
Bara i Wales har antalet journalister på tidningar 
minskar från ca 1 000 till knappt 200 sedan sekelskiftet 
(Harte m fl 2019).

De svenska nyhetsmedierna är en del av denna ut-
veckling. Men det finns också tydliga skillnader. I USA 
har det växt fram en självständig sektor av nätjourna-
listik som enligt rapporten ”State of the media 2018” 
sysselsätter ca 16 procent av alla journalister4. I Sverige 
är det bara någon enstaka procent av alla journalister 
som arbetar på redaktioner på rena nätmedier. Istäl-
let är det inom de etablerade medieföretagen, såväl de 
med rötter i dagstidningar som i public service som 
den svenska nätjournalistiken utvecklas. Detta innebär 
också att den svenska nätjournalistiken är beroende av 
hur det går för ”gammelmedia”.

Detta syns också i det faktum att dagspressen (minst 
3 d/v) fortfarande sysselsätter mer än hälften av alla 
journalister i Sverige, 56 procent. Gratistidningar och 
fådagarstidningar (1–2 d/v) har sju procent av alla 

3 https://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media
4 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/09/u-s-newsroom-

employment-has-dropped-by-a-quarter-since-2008
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journalister. Fyra procent jobbar på nyhetsbyråerna. 
Resten finns inom public service (30 procent) eller TV4 
(två procent).

För två år sedan uppmärksammande denna studie 
några växande lokala medier, både ETCs lokala tid-
ningar och lokala nyhetssajter inom 24Journalistik. 
Idag är båda dessa grupper borta, nedlagda. Det visar 
något av den rörlighet som finns bland de lokalmedier 
som försöker fylla tomrum som uppstår när de tradi-
tionella medierna drar ner bevakningen. Det finns 
fortfarande lokala nyhetssajter och gratistidningar 
som inte täcks in av denna studie, som växer utanför 
de traditionella medierna. Även sociala medier som 
Facebook, Twitter och Instagram har en viktig roll för 
människor när de vill hålla sig uppdaterade om lokala 
händelser. Facebook är idag den mest använda platt-
formen för lokala nyheter. Men samtidigt är ett av de 
vanligaste sätten för att göra detta i sitt Facebook flöde 
att klicka på länkar till nyheter från de etablerade 
medieföretagen (Nygren 2018).

Så hur man än vrider och vänder på analysen, så slu-
tar den ändå med att det måste finnas journalister som 
producerar nyheterna även om dessa nyheter idag har 
många olika vägar att nå sin publik. I internationell 
forskning kallas de lokala dagstidningarna fortfarande 
för ”keystone media” i det mediala ekosystemet (Niel-
sen 2015). Det är där de flesta nyheterna produceras, 
enligt en stor dansk studie kom för tio år sedan ca 70 
procent av alla originalnyheter från dagstidningar, 
trots att både tv och webbnyheter växt (Brink Lund 
m fl 2009). Studier i Sverige tyder på att tidningarnas 
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andel av nyhetsproduktionen är lika stor, åtminstone 
när det gäller antalet nyheter som handlar om kom-
munerna. Mellan 70–80 procent av dessa publiceras 
i dagstidningarna, på papper eller på nyhetssajten. 
( Nygren 2001, Nygren och Schaerff Engelbrecht 2018).

Frågan är bara hur många journalister det finns kvar 
som kan producera de lokala nyheterna om medieföre-
tagens ekonomi fortsätter krympa de kommande åren.
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tiske födekaede i Danmark för og nu. Århus: Ajour. 

Dagens Nyheter 20 sept 2019: Akut kris för nyhets-
medier – politisk handling krävs nu. Nedladdad 
20191103 från www.dn.se/debatt

Harte, David, Howells, Rachel och William, Andy 
(2018) Hyperlocal Journalism. London och New 
York: Routledge.

Journalisten 28 augusti 2019: Så blir Mittmedias nya 
organisation.

Kleis-Nielsen, Rasmus, red. (2015): Local Journalism. 
The decline of  newspapers and the rise of  digital 
media. London and New York: IB Tauris

MPRT, Myndigheten för press, radio och tv. (2019) 
Medieutveckling 2019 – medieekonomi.

Medievärlden Premium (2019) Digital först har eroderat 
förhållandet till prenumeranterna. http://premium.
medievardeln.se



Krympande redaktioner – nätverksproduktion och läsardata i centrum | 5554 | Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord

Nygren, Gunnar (2001) Medier och medborgare i den 
digitala kommunen. Stockholm: JMK Stockholms 
universitet.

Nygren, Gunnar (2018). En komplicerad lokal medie-
ekologi – Facebook den nya lokala offentligheten? 
I Andersson, Ulrika; Carlander, Anders;  Lindgren, 
Ellen och Oskarsson, Maria (red) Sprickor i 
 fasaden. SOM-undersökningen 2017. Göteborg: 
SOM-institutet.

Nygren, Gunnar and Nord, Karolina Olga (2017) 
 Färre nyhetsproducenter – men fler nyheter i nät-
verkens flöden. I Truedson, Lars (red) Mediestudiers 
årsbok – tillståndet för journalistiken 2016/2017. 
Stockholm: Institutet för mediestudier.

Nygren, Gunnar och Schaerff Engelbrecht (2018) 
Vita fläckar och medieskuggor – stora skillnader i 
 mediernas kommunbevakning. I Truedson, Lars 
(red) Mediestudiers årsbok – tillståndet för journa-
listiken 2017/2018. Stockholm: Institutet för medie-
studier.

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



Krympande redaktioner – nätverksproduktion och läsardata i centrum | 5756 | Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord

Fakta om studien:

Enkäten ”Svenska nyhetsredaktioner” gick ut till 214 
nyhetsredaktioner. Som redaktion definierades en 
arbetsplats som producerar innehåll för en eller flera 
titlar. I flera fall står samma redaktion bakom många 
titlar, t ex koncernen Mitt i som gör ett 30-tal titlar 
vid samma redaktion eller redaktionen för Dalarnas 
tidningar som gör en gemensam nyhetssajt och fem 
papperstidningar under olika namn. Redaktionerna är 
fördelade på följande medietyper:

Urval och bortfall i enkäten ”Svenska nyhetsredaktioner”

Urvalsram Antal svar Svarsfrekvens (%)

Dagl tidningar* 23 18 78

Tidn 5–6 d/v 40 37 93

Tidn 3–4 d/v 19 17 89

Tidn 1–2 d/v 51 33 65

Nyhetsbyråer 2 2 100

Nyhetssajter 3 3 100

Gratistidningar 11 10 91

SVT 34 20 59

SR 29 15 52

TV4 2 1 50

Totalt 214 156 73

*Frekvensen definieras av tidningarna själva, antingen i tryckt form eller som e-tidning. 
Nästan alla publicerar sig även på webb och mobil.
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Enkäten gick ut som en webbenkät via mail i septem-
ber 2019, och svaren avser situationen när enkäten fylls 
i. Efter ett tiotal påminnelser samt telefonsamtal avslu-
tades insamlingsarbetet i slutet av oktober. Bortfallet 
är relativt jämt fördelat, med undantag för etermedier 
och fådagarstidningar. Resultaten för dessa kategorier 
bör därför tas med viss försiktighet. 

Dessutom intervjuades nio redaktionella chefer inom 
de största mediekoncernerna. Frågorna handlade främst 
om koncernernas roll och deras syn på strategier när det 
gäller redaktionella villkor och  organisationen. 
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Stora mediekoncerner 
startar åter nya redaktioner
Katarina Lind och Leonard Wallentin*

Några saker sticker ut i Mediestudiers databas över 
redaktionell närvaro i år: Fem ägare står nu bakom 
hälften av landets lokaltidningsredaktioner. De stora 
koncernerna står också bakom nästan alla nyöppnade 
redaktioner det senaste året. Men när stora koncerner 
startar nya redaktioner, sker det framför allt i redan 
välbevakade områden.

Vi har sedan 2015 bevakat mediernas närvaro i lan
dets kommuner. Vår databas innehåller information 
om vilka medier som har redaktion var, och täcker 
allt från små annonsblad till de stora drakarna. Syftet 
är att kunna följa hur mediekartan ritas om, i ett för
änderligt medielandskap.

I år ser vi ett trendbrott. Sedan vi startade kartlägg
ningen, har bilden sett ungefär likadan ut varje år: den 
prenumererade dagspressen lägger ner redaktioner, 
och i deras ställe träder (lite färre) gratistidningar eller 

Utforska databasen själv på https://kommundatabas.mediestudier.se
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lokala nyhetssajter in. Men i år ägs nio av tretton nya 
redaktioner av public servicebolagen, Bonnier eller 
Schibsted1. Det är en tydlig skillnad mot tidigare år, 
då en majoritet av nytillskotten kommit från antingen 
mikrokoncerner som Dagens Vimmerby, uppstick
are som ETC och 24 Journalistik eller enskilda initi
ativ som hyperlokala nyhetssajter. Det bidrar till att 
förstärka en annan övergripande trend, nämligen att 
medieägandet koncentreras till en handfull medier.

Samtidigt är det tydligt att de stora koncernerna 
inte tar över, eller startar redaktioner i underbevakade 
 områden, snarare tvärtom. DN öppnar en redaktion 
i Göteborg, Aftonbladet gör samma sak i Malmö och 
Bonnier tar över redan befintliga titlar i Växjö och 
Halmstad. Och i början av nästa år startar Aftonbladet 
sin nästa lokalredaktion – i Uppsala. I medie kartans 
”vita fläckar” är det i stället mindre aktörer som sat
sar, i år delvis tack vare det nya mediestödet för lokal 
 journalistik.

– I det här fallet är public service speciellt eftersom 
de har sin avgiftsfinansiering och inte behöver bekym
ra sig om den ekonomiska bärkraften när de startar 
upp en ny redaktion. För Aftonbladet och DN handlar 
det däremot om att hitta nya intäkter. Det är inte i lilla 
Tranås DN öppnar en redaktion utan i Sveriges näst 
största stad, det är där de kan få nya prenumeranter 
och konkurrera med GöteborgsPosten. Och på sam

1 Nystartade redaktioner senaste året, med brytpunkt 30 oktober. Två av 
redaktionerna, Lokaltidningen Laholm och Växjö, startades upp (efter 
en kortare tids inaktivitet) av en annan koncern, JP/Politiken, och köptes 
sedan upp av Bonnier.
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ma sätt kan vi se Aftonbladets redaktioner i Malmö 
och Uppsala, säger Jonas Ohlsson, föreståndare för 
Nordicom, Göteborgs universitet.

Hur ser det ut utanför storstadsregionerna då? Skill
naden är inte stor jämfört med ifjol men en ny ”vit 
fläck” utanför storstadsområdena i år är Eda kom
mun, där Edaportalen efter 16 år kastade in handdu
ken i  augusti i år och Arvidsjaurs kommun, där Piteå 
Tidningen och Norran tidigare samägde Nyhetsbyrån 
i Norr. Totalt saknar nu 46 kommuner utanför stor
stadsområdena en redaktion2, jämfört med 39 i janu
ari 2015. Trots flera riktade satsningar mot underbe
vakade områden, så har antalet redaktionslösa ”vita 
 fläckar” alltså inte minskat sedan vi började mäta.

antal kommuner utan redaktion,  
utanför storstäderna3

oktober 2019 46

oktober 2018 46

oktober 2017 42

oktober 2016 40

januari 2015 39

Alla analyser i den här texten är gjorda i databasen 
som den såg ut den 30 oktober 2019. Det fanns då 
omkring 600 aktiva redaktioner och 400 aktiva titlar 

2 Sedan i fjol har vi förändrat definitionen av redaktionell närvaro, så att 
vi kräver en bemannad redaktion med adress i kommunen. Titlar ägnade 
uteslutande åt att bevaka en specifik kommun räknas inte längre som lik
värdiga med en fysisk redaktion. Se vidare avsnittet Nya urvalskriterier, 
men samma trender längre ner.

3 Storstäderna har här definierats som ”Storstäder och storstadsnära 
 kommuner” i SKL:s kommungruppsindelning (2017).
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i data basen. Notera att databasen förändras regelbun
det, och att även historiska siffror ibland justeras, var
för siffror som förekommer på webbsidan kan skilja 
sig från dem som presenteras i den här texten.

”Vita fläckar” får ökad bevakning  
med nytt mediestöd

Hur har det nya mediestödet påverkat kommuner i 
medieskugga? Myndigheten för press, radio och tv 
(MPRT) delade ut drygt 30 miljoner kronor i stöd till 
64 beviljade ansökningar i år. Hur medierna använder 
stödet ser olika ut. En del använder det till att öppna 
nya redaktioner, andra till att behålla och stärka be
fintliga redaktioner. Hittills har fem ”vita fläckar” fått 
mer bevakning tack vare stödet, men på olika sätt, 
 antingen genom ett nytt kontor som i Bräcke och Jokk
mokk, eller en journalist som ska bevaka en kommun 
från en annan ort, som är fallet i Hofors, Sorsele och 
Ragunda.

Bräcke kommun får sin första redaktion sedan 2013 
när Jämtlands Tidning flyttar dit. Tidningen har fått 
stöd för att öppna en redaktion i Bräcke, och från 
 nästa år även i Berg och Krokom. Men Bräcke får även 
ökad bevakning från annat håll. ÖstersundsPosten 
och Sundsvalls Tidning har inrättat en ny tjänst som 
ska bevaka Bräcke och Ånge – från Ånge.

Delad bevakning av, och från, en kommun ser vi 
i även Jokkmokk och Sorsele. I Jokkmokk bevakar 
en  lokalredaktör kommunen åt både Norrbottens 
Kuriren och Norrländska Socialdemokraten, NSD. Det 
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är första gången kommunen får en lokalredaktör sedan 
2008 när NorrbottensKuriren flyttade, NSD lade ner 
sin redaktion 2003. VästerbottensKuriren och Folk
bladet har tillsatt en lokalredaktör som bevakar både 
Sorsele och Storuman, från ett kontor i  Storuman.

En annan ”vit fläck” som nu får en journalisttjänst 
ägnad åt att bevaka kommunen är Ragunda. I septem
ber bytte Karin Gahnström Jonsson tjänst från kultur
redaktör på ÖstersundsPosten (ÖP) till ”Ragunda 
reporter”, men skrivbordet i Östersund behåller hon:

– Jag har ett rullande kontor, ibland sitter jag på ett 
bibliotek eller fik i kommunen. Än så länge tycker jag 
att det fungerar väldigt bra, jag är på plats i kommu
nen minst tre dagar i veckan och är djupt förankrad i 
bygden, säger hon.

Samtidigt har det varit mycket diskussion om var 
hennes stol ska stå. När ÖP gick ut med nyheten om 
att de ska öka bevakningen i Ragunda var det många 
läsare som sa ”Vad bra att ni kommer tillbaka!” och 
”Var ska ni sitta?”, berättar Karin G Jonsson. Men hon 
ser inte några större problem med att inte ha en fast 
plats i kommunen.

– Min närvaro är minst lika påtaglig som en skylt 
på ett hus. Jag kommer ändå vara ute på rull och jag 
prioriterar att träffa folk, var jag sitter och skriver har 
inte lika stor betydelse.

Ser du en risk med att din tjänst blir en kortsiktig 
 satsning?

– Jag skulle bli förbannad om det inte blir längre, vi 
sökte för ett år och kan totalt söka i tre år. Men jag 
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vill bevisa att det här fungerar, mediebranschen har 
prövat olika metoder för att nå läsare, nu vet vi att det 
är lojala läsare vi behöver och de vill ha lokala nyhe
ter. Du vill inte bara läsa om Östersund om du bor i 
 Hammarstrand.

Jonas Ohlsson tror att det nya mediestödet kan vara 
en morot för att att få medier att satsa på  bevakningen 
även där det inte alltid lönar sig ekonomiskt. Men det 
måste inte alltid handla om att starta upp en fysisk 
 redaktion.

– Det är bättre att det finns åtminstone någon form 
av bevakning, än ingen alls. Det har funnits ett symbol
värde i att ha en redaktion på orten, men hur mycket är 
det egentligen värt i dag? Det kostar att ha en lokal och 
de pengarna kan gå till något annat. Det viktigaste är 
att en journalist är på plats regelbundet.

Andelen av redaktionerna som hör till en av de 
stora koncernerna ökar

Under de fyra år vi mätt redaktionell närvaro har 
de stora mediekoncernerna brett ut sig mer och mer 
över landet, på bekostnad av de små. De fem största 
tidningskoncernerna4 äger i år för första gången över 
hälften av tidningsredaktionerna i vår databas, upp 
över tio procentenheter jämfört med i fjol. Uppstick
are som till exempel ETC har gjort små hack i kurvan 
genom åren, men konsolideringstrenden är obeveklig; 
koncernerna blir färre, större och breder ut sig över 

4 Räknat efter antal kommunbevakande redaktioner per koncern.
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landet. Även andelen av landets tidningar som ägs av 
de fem största lokaltidningskoncernerna ökar mar
kant i år: Totalt 125 av 269 titlar i databasen ägs av 
Gota Media, NTM, NWT, Hallpressen eller Bonnier 
med Mittmedia, och även med det måttet närmar vi 
oss alltså gränsen där fem ägare kontrollerar hälften 
av lokalpressen.

De stora koncernernas ökning utgörs till största 
delen av förvärv av existerande titlar, och bidrar allt
så inte nämnvärt till att ”fylla ut kartan”. De enstaka 
gånger en ”vit fläck” fylls ut på kartan är det av någon 
mindre aktör, som i år Jämtlands Tidning i Bräcke. 
Det ska dock sägas att de stora koncernerna samtidigt 
är minst lika bra förankrade i småkommuner som 
 andra titlar i databasen. Tolv procent av de stora kon
cernernas  redaktioner ligger till exempel i en lands
bygdskommun (SKL:s kommungruppsindelning), att 
jämföra med elva procent av alla tidningsredaktioner.

De fem största koncernernas  
andel av redaktionerna Andel av medierna

oktober 2019 57 % 46 %

oktober 2018 45 % 34 %

oktober 2017 42 % 31 %

oktober 2016 40 % 30 %

oktober 2015 40 % 29 %
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Bonnier på lokaljournalistik-kartan,  
hösten 2015 (t v) och hösten 2019 (t h)

De flesta nystartade redaktioner är kortlivade

Gratistidningen Fokus Uddevalla fick inte leva länge; 
den lade ner efter bara två månader. Den startades i 
sin tur som en reaktion på att Stampen lagt ner gratis
tidningen Uddevalla 7 dagar ett par månader  tidigare. 
Även om de flesta medier lever lite längre än detta 
 exempel är livslängden kort för många nystartade 
 redaktioner. Av de redaktioner som startat sen vi bör
jade mäta 2015, finns bara hälften kvar i dag (35 av 71).
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Hittills har de flesta nystarter varit nyhetsbloggar, 
småsajter eller gratistidningar, och drivna av ”upp
stickaraktörer”. Majoriteten av de nedlagda redak
tionerna under den här tiden är lokala bloggar och 
sajter (som 24 Journalistik) och lokal dagspress (som 
ETC). En förklaring till det stora tappet är att nästan 
två tredjedelar av de nedlagda redaktionerna tillhörde 
ETC och 24 Journalistik. Båda dessa koncerner star
tade redaktion efter redaktion mellan 2016 och 2018. 
Men nu är alla borta. 24 Journalistik har gått i kon
kurs och ETC har bara kvar sina storstadstidningar. I 
den mån lokala sajter och bloggar dyker upp när större 
mediehus lämnar en ort, så är alltså uthålligheten i de 
initiativen begränsad.

Det återstår att se om det är någon skillnad på livs
längden för nystartade lokalredaktioner nu när de tra
ditionella koncernerna startar och tar över redaktioner, 
och framförallt om presstödet för lokal journalistik 
kommer att bidra till långsiktiga satsningar i ”vita 
fläckarkommuner” även efter att stödet försvinner. 

Nya urvalskriterier, men samma trender

Under det gångna året har vi gjort flera justeringar 
i databasen, som gör att siffrorna ser annorlunda ut 
än tidigare. De två mest avgörande förändringarna är  
att vi har skruvat på dels definitionen av en redaktion, 
och dels på kriterierna för att en publikation alls ska 
vara med i databasen. En synlig följd är till exempel 
att antalet kommuner som saknar redaktion, de ”vita 
fläckarna”, är fler med den nya snävare definitionen 
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(se nedan). Utvecklingen över tid ser dock likadan ut 
oavsett vilket mått vi väljer, och det gäller även andra 
trender som nämns i den här texten.

I urvalet av publikationer kräver vi sedan en tid 
tillbaka en viss allsidighet i bevakningen. Det har lett 
till att några annonsblad och nyhetssajter tagits bort 
ur databasen. Fortfarande är vårt urval bredare än 
Mediestödsförordningens ”allmänna nyhetsmedier”, 
eftersom vi till exempel inte ställer några krav på hur 
stor del av innehållet i en publikation som måste vara 
redaktionellt, eller hur många människor innehållet 
måste nå. 

Att Mediestudierdatabasen är historisk gör  varje 
omdefinition av det här slaget krävande. Vi måste 
göra bedömningar av varje titel inte bara som den 
ser ut nu, utan också hitta det datum då bevakningen 
kanske breddades och blev allmän nog och ska ha ett 
startdatum, eller övergick till att bli en evenemangs
kalender och ska ha ett slutdatum. I vissa fall, som 
för till exempel lokala etermedier, är det givetvis extra 
svårt. I praktiken har kontrollen ibland inskränkt sig 
till att läsa igenom gamla lokalradiotablåer i Wayback 
Machine. Det är en rimlig farhåga att tro att filtrering
en av publikationer därför är mer exakt i närtid, och 
för större medier, och det är möjligt att det leder till en 
viss bias i datan.

Från november 2019 är definitionen av redaktionell 
närvaro betydligt snävare än tidigare. Nu gör vi all ana
lys baserad på var det finns redaktioner med geografisk 
placering i kommunen den bevakar. Det betyder att vi 
inte längre räknar till exempel Mitt i Huddinge som 
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en Huddingeredaktion, eftersom redaktionen ligger i 
Stockholm. Det trots att det är en titel helt och hållet 
ägnad åt att bevaka Huddinge kommun. Vi fortsätter 
att föra bok över den typen av titlar, men vi gör ana
lyserna till den här texten baserat på var mediernas 
 redaktionerna ligger.

Definitionen av en redaktion är inte självklar, men 
vi kräver i praktiken ett bemannat kontor. Att hålla en 
databas över ”öronmärkta reportrar”, ”ambulerande 
nyhetsteam” och liknande uppdaterad vore inte prak
tiskt möjligt. Detta leder dock till att vi inte fångar de 
många satsningar på lokal journalistik som gjorts un
der 2019, där flera lokaltidningar har inrättat repor
tertjänster för att bevaka en specifik kommun med 
hjälp av det nya mediestödet för lokal journalistik men 
utan att öppna en lokal redaktion.

Förändringen av närvarodefinitionen får allra 
störst återverkningar i storstadsregionerna eftersom 
vi tidigare räknade en titel ägnad uteslutande åt att 
bevaka en specifik kommun som en ”närvaropunkt”, 
även om redaktionen inte låg i kommunen. Huddinge 
kommun var till exempel en ”vit fläck” i fjol med den 
nya definitionen, trots att den bevakades av både Mitt 
i Huddinge och Huddinge Direkt. (Med den tidigare 
 definitionen hade Huddinge kommun haft redaktio
nell närvaro både i fjol och i år.)

I Stockholm kan du hamna i olika kommuner be
roende på vilken rulltrappa du väljer när du ska upp 
ur tunnelbanan (Solna eller Sundbyberg). Där har det 
inte nödvändigtvis någon praktisk betydelse vilken 
sida kommungränsen en redaktion ligger på. Samma 
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sak kan i viss utsträckning sägas om Göteborg och 
Malmö, och kanske ytterligare någon region. Det gör 
begreppet ”vita fläckar” mindre relevant i storstads
områdena, så länge vi gör analysen per kommun (här 
hade det kanske varit mer relevant att mäta redaktio
ner per stadsdel, för att fånga områden där medie
företagen är frånvarande). De 46 kommuner utanför 
storstäderna som saknar redaktion i år, hade varit 42, 
om vi behållit den äldre, vidare definitionen av när
varo. Räknar vi in även storstadskommunerna får vi 
60 kommuner utan fysisk redaktion, eller 44 med den 
vidare definitionen. Oavsett mått, ser trenden likadan 
ut.

Fördelningen mellan olika medietyper  förändras 
också när vi kräver en fysisk redaktion för att  registrera 
närvaro. Störst är skillnaderna bland  gratistidningarna, 
som nu står för 25 procent av redaktionerna, att jäm
föra med 32 procent med en generösare definition. De 
övergripande trenderna är dock de samma: Efter några 
år då bloggar och sajter stått för en sakta ökande an
del av redaktionskakan, i takt med att mer traditionella 
medier lagt ner lokalredaktioner, är trenden nu bruten, 
åtminstone för i år. I slutet av oktober 2019 står dags
pressen för 45 procent av redaktionerna, upp två pro
centenheter från i fjol.

Och oavsett hur vi smalt eller brett vi  definierar 
 redaktionell närvaro, så minskar den på det hela 
 taget. Ett tiotal redaktioner om året har försvunnit 
 sedan vi började mäta: 4 procent det senaste året, och 
13  procent av redaktionerna (14 procent av tidnings
redaktionerna) sedan början av 2015.
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* Carina Tenor är projektforskare och journalist. 

Kommunerna om tillståndet 
för den lokala journalistiken 
2019
Carina Tenor*

Inledning

För tredje året låter vi Sveriges kommuner sätta  betyg 
på hur väl de bevakas av journalisterna – och vi ser  flera 
positiva tendenser. Några ägarbyten inom tidnings-
branschen har tagits emot väl, liksom vita fläckar- stöd 
och P4-satsningar. Dedikerade reportrar tycks vara en 
framgångsfaktor, men årets enkät visar att nio pro-
cent av Sveriges kommuner varken har regelbundet 
 bemannad redaktion eller någon särskild reporter 
 eller  reportrar som bygger upp en kontinuitet. 

Samtidigt uttrycks djup oro över den lokala journa-
listikens framtid från var fjärde kommun, medan en 
mindre grupp till och med känner sig uppgivna. Å an-
dra sidan svarar en femtedel att de känner sig hopp-
fulla – framför allt när det gäller att journalistiken be-
hövs. Så här kommenterar en sitt enkätsvar: 
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Jag är hoppfull sett till behovet, men oroad när jag tänker 
på att båda redaktionerna kämpar hårt ekonomiskt och 
personellt. Det är tydligt att både vi som kommun och våra 
invånare behöver våra lokala tidningar.

Om kommunenkäten

För fjärde året i rad har Sveriges kommuner fått svara 
på frågor om tillståndet för den lokala journalistiken. 
Årets enkät har besvarats av 281 kommuner (svars-
frekvens 97 procent) under perioden 26 september 
till 25 oktober 2019. Några frågor har varit med varje 
år – andra har bytts ut. Anledningen är helt enkelt att 
kunna få in nya perspektiv men ändå hålla ner anta-
let frågor för att få så bra svarsfrekvens som möjligt. 
Ett syfte med enkäten är att kartlägga vilka medier 
som rapporterar om kommunen och hur den svarande 
upplever kvaliteten på denna bevakning. Underlaget 
används också för att säkerställa att Mediestudiers 
databas över lokala medier1 uppdateras med eventu-
ella medieförändringar. Via en individuell länk har de 
svarande kunnat se aktuella uppgifter i Mediestudiers 
databas för just sin kommun. I årets enkät gavs också 
gott om möjligheter att kommentera och utveckla sina 
svar, vilket är till stor hjälp när siffror och tabeller ska 
tolkas.

Årets enkät hade ett särskilt avsnitt om hur kommu-
nernas egna strategier för kommunikation och hur de 
relaterar dem till medielandskapet. Detta kan läsa om 

1 https://kommundatabas.mediestudier.se
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i kapitlet ”Lokala kommunikatörer versus lokala jour-
nalister”. Där hittar du också mer detaljer om under-
sökningens metod och material.

Redaktion på plats

Även om de skriver om oss är det mycket sällan någon 
 reporter fysiskt är på plats. Det är heller aldrig någon 
 reporter på plats på kommunfullmäktige.

 Att skapa ett mått för att mäta redaktionell närvaro är 
inte enkelt. Vid ett stort nyhetsläge eller ett granskan-
de nedslag är förstås alla kommuner potentiella bevak-
ningsområden för många olika medier – men i den här 
undersökningen lägger vi fokus på den regelbundna, 
vardagliga, lokala bevakningen. Då kan vi tala om oli-
ka nivåer av redaktionell närvaro: 

1. Att det finns en fysisk redaktion inom kommunens 
gränser som regelbundet bemannas av journalister 
som rapporterar om det som händer lokalt.

2. Att det finns en dedikerad reporter som har i upp-
drag att bevaka den här kommunen, och även gör det 
regelbundet, även om själva redaktionslokalen rent 
fysiskt ligger i en annan kommun (tänk till exempel 
Mitt i-titlarna i Stockholm som alla utgår från sam-
ma redaktion på Liljeholmen).

3. Att kommunen uttalat ingår i mediets bevaknings-
område, och bevakas regelbundet av redaktionen 
(tänk exempelvis regionala medier som täcker ett 
län från en huvudredaktion).
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Antalet journalister har minskat drastiskt i Sverige, 
och cirka hälften av Sveriges lokalredaktioner har för-
svunnit sedan 2004 (Nygren, Leckner & Tenor 2017). 
Branschmedier eller medieföretaget har ibland rappor-
terat om att en redaktion stängts, men många gånger 
har det skett lite diskret. Medieföretagen rapporterar 
nog hellre om att de ska öppna en ny redaktion och to-
nar ofta ner betydelsen av att den lokala bevakningen 
kommer att skötas från en redaktion i en annan kom-
mun. Men kommunerna själva kommenterar ofta en 
redaktion på orten som något mycket positivt. Sam-
tidigt spelar geografiska avstånd och arbetssätt förstås 
en stor roll för hur stängningen av en lokalredaktion 
påverkar bevakningen. I årets enkät har vi därför även 
med en fråga om ”dedikerad reporter”.

I enkäten uppger 70 procent (198 kommuner) att 
de har en redaktion på plats enligt definition 1, och 30 
procent (83 kommuner) att det saknas. Ingen i enkäten 
har svarat att de inte vet om det finns en redaktion eller 
inte – däremot har någon påpekat att tidningen fort-
farande har redaktionslokalen kvar på orten, men att 
de vet eller anar att den inte är regelbundet bemannad. 

Av de kommuner som saknar redaktion på plats 
svarar nästan 70 procent (57 kommuner) att de har en 
dedikerad reporter. Utslaget på helheten innebär det 
att 9 procent, 26 av de 281 svarande kommunerna, att 
de varken har redaktion eller en dedikerad reporter (se 
bild 1).

Kommentarer i enkäten visar att en dedikerad repor-
terbevakning kan göra stor skillnad i hur välbevakad 
en kommun känner sig – som när SR Stockholm orga-
niserat om. Sveriges Radio är också det enda medie-
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slag där kommunerna tycker att det skett en märkbar 
förbättring det senaste året (se nästa avsnitt). Dedi-
kerad reporter kan också innebära att fl era reportrar 
delar på uppdraget att bevaka fl era kommuner. Andra 
kommuner kommenterar att de upplever att de beva-
kas systematiskt av vissa reportrar, även om det inte 
uttalats av medieföretaget, och har därför fyllt i att en 
sådan fi nns. Detsamma gäller kommuner som bevakas 
av en frilansare och vars artiklar publiceras i länstid-
ningarna. Andra kommuner som vet att det fi nns dedi-
kerade reportrar säger att de kan ”fi nnas till och från 
och bytas ofta”, vilket gör att känslan av kontinuitet 
ändå inte uppstår. 

Bild 1. Andel kommuner med och utan redaktion (procent)

Frågorna lyder: Finns det en lokal nyhetsredaktion i er kommun? (alltså en fysisk plats där 
det regelbundet sitter journalister) 
Om nej: Har några medier en ”öronmärkt” reporter som bevakar er kommun, men utgår 
från en redaktion i en annan kommun? Antal svar = 281.

70

21
Redaktion på plats

Dedikerad reporter

Varken dedikerad reporter
eller redaktion

9
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I enkäten märks också effekten av statens riktade 
mediestöd till vita fläckar. Flera kommuner är med-
vetna om att det anställs eller utses lokala  reportrar 
som ska bevaka just deras kommun, som Bräcke, Jokk-
mokk och Hofors. Mer om medieförändringarna kan 
du läsa i Katarina Linds och Leo Wallentins  kapitel i 
denna bok.

Betyget på kommunjournalistiken

De senaste tre åren har de som svarat på enkäten fått 
sätta ett sammanfattande betyg på sin nuvarande 
mediesituation. Frågan lyder: Hur väl upplever du att 
rapporteringen av kommunala frågor som gäller er 
kommun sköts av lokala medier i dag? Gradera på en 
skala från 1 (Uselt) till 7 (Mycket bra).

Om betyget 4 ses som ”medel” så hamnar både 
 kommuner med och utan redaktion på plats  något 
över. Men det finns en skillnad: Kommuner med 
redak tion ger snittbetyget 4,75 – de utan redaktion på 
plats bara 4,01. Vi ser också stora variationer mellan 
 kommungrupper (tabell 1) och län (tabell 2).
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Tabell 1. Medelbetyg efter kommungrupp2 skala 1–7

Kommungrupp

Medel-
betyg 
2019 

Förändring 
2018 till 

2019

Medel-
betyg 
2018

Medel-
betyg 
2017

Totalt antal 
kommuner 
i gruppen

C9. Landsbygds-
kommun med 
besöksnäring 3,5 0 3,5 3,7 15

C8. Landsbygds-
kommun 4,2 +0,3 3,9 3,9 40

C7. Pendlings-
kommun nära 
mindre tätort 4,8 +0,5 4,3 4,4 52

C6. Mindre stad/
tätort 4,9 +0,1 4,8 4,8 29

B5. Lågpendlings-
kommun nära 
större stad 4,2 0 4,2 4,1 35

B4. Pendlings-
kommun nära 
större stad 4,6 +0,4 4,2 4,7 52

B3. Större stad 4,8 -0,2 5,0 5,1 21

A2. Pendlings-
kommun nära 
storstad 4,7 +0,4 4,3 4,7 43

A1. Storstäder 6,0 +0,3 5,7 5,0 3

Hela landet 4,5 +0,2 4,3 4, 4 290

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=281.

2 SKL har indelat Sveriges kommuner i tre huvudgrupper och totalt 
nio undergrupper. A1. Kommunens största stad har fler än 200 000 
 invå nare (Stockholm, Göteborg, Malmö). A2. Minst 40 procent utpend-
ling till storstad eller storstadsnära kommun. B3. Större stad, minst 
40 000 invånare. 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 utpend-
ling till mindre ort C8. Färre än 15 000 invånare i kommunens  största 
ort, lågt pendlingsmönster. C9. Som C8 men med besöksnäring, 
vilket bedöms utifrån antal gäst nätter och omsättning. Läs mer på  
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/
kommungruppsindelning.2051.html
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Sedan i fjol har alltså snittbetyget stått still eller gått 
upp (om än blygsamt) i alla kommungrupper med ett 
undantag: större städer. Sorterat på län ser vi samma 
positiva trend (tabell 2). Ett sämre betyg än i fjol har 
bara Kalmar och Södermanlands län fått. De län där 
betygen höjts mest är Västmanland, Östergötland, 
Jämtland och Blekinge – men från helt olika nivåer: I 
Blekinge är man ännu nöjdare, medan Jämtlandskom-
munerna fortfarande ger sin lokala bevakning landets 
lägsta betyg.

I Södermanland kan effekterna av NTM:s förvärv 
av titlarna från Sörmlands media ha slagit igenom, 
medan satsningar på vita fläckar kan ha påverkat ut-
fallet i bland annat Norrbotten. Bonniers övertagande 
av Mittmedia tycks ha tagits emot positivt på många 
håll, något som kan ha spelat in i Jämtland, Gävleborg, 
Västernorrland, Västmanland och Örebro. Noteras 
ska dock att betyget i Mittmedia-dominerade Dalarna 
står still, även om någon kommun också lyfter fram 
satsningen på hyperlokala Siljan News som positiv. 
För även om lokalpressen är viktig, så utgör den inte 
hela underlaget för den samlade bedömningen. Bakom 
betygen i Stockholms län finns som sagt kommentarer 
som handlar om både P4 och gratistidningar. Att ut-
tala sig om eventuella effekter av Stampens strategier 
och Alingsås-baserade WM Medias konkurs är svårt 
eftersom Västra Götalands län består av 49 kommu-
ner som täcks av flera olika mediekoncerner. Lika 
svårt är det att tolka utvecklingen i Blekinge län, men 
här för att bara tre av länets fem kommuner svarat på 
årets enkät. I Kalmar län är det kommunerna utanför 
residens staden som sänker betyget. 
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Tabell 2. Medelbetyg efter län (från lägst till högst)

Län
Betyg 
2019

Betyg 
2018

Skillnad 
2018–
2019

Betyg 
2017

Antal 
kommuner 
i varje län

Jämtlands län 3,1 2,4 +0,7 3,3 9

Gävleborgs län 3,9 3,5 +0,4 3,2 10

Norrbottens län 4,1 3,6 +0,5 3,6 14

Västerbottens län 4,1 4 +0,1 4,1 14

Uppsala län 4,1 3,9 +0,2 4,1 8

Dalarnas län 4,1 4,1 +0,0 3,9 15

Västmanlands län 4,4 3,6 +0,8 4,0 10

Örebro län 4,4 4 +0,4 4,5 12

Kronobergs län 4,4 4,2 +0,2 4,0 9

Östergötlands län 4,6 3,8 +0,8 4,3 13

Västra Götalands län 4,6 4,6 +0,0 4,9 49

Västernorrlands län 4,7 4,1 +0,6 4,4 7

Jönköpings län 4,7 4,5 +0,2 4,6 13

Stockholms län 4,7 4,5 +0,2 4,7 26

Södermanlands län 4,8 4,9 –0,1 5,1 9

Skåne län 4,8 4,6 +0,2 4,1 32

Hallands län 4,8 4,7 +0,1 4,8 6

Värmlands län 5,0 4,8 +0,2 4,9 16

Kalmar län 5,2 5,4 –0,3 5,0 12

Blekinge län 5,3 4,6 +0,7 5,2 5

Hela landet 4,5 +0,2 4,3 4, 4 290

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=281.
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Den viktiga lokalpressen försämras – P4 förbättras

Enkäten 2017 visade på stora skillnader i hur viktiga 
kommunerna upplever olika medieslag som kommun-
bevakare. Två tredjedelar av kommunerna angav att 
den prenumererade lokalpressen har en ”mycket viktig 
roll” i dagens journalistiska rapportering om lokala 
kommunala frågor – och i Stockholmsområdet upp-
levdes gratistidningar ha en liknande viktighet. Sam-
mantaget bedömdes P4 något viktigare än regional 
SVT (Tenor 2017, sidan 86).

Upplevelsen av viktighet hänger ihop med  frekvens, 
alltså hur ofta olika medieslag rapporterar om kommu-
nen, en fråga som ställdes i 2018 års enkät. I genom-
snitt bedömdes lokal och prenumererad rapportera om 
kommunen cirka 3–5 gånger per vecka, gratis tidningar 
varje vecka, P4 någonstans mellan varje månad och 
 varje vecka och SVT lite över varje månad. För nyhets-
sajter och lokala etermedier var svaren färre och varie-
rade mer (Tenor 2018, sidan 71). 

En fråga vi däremot ställt varje år är hur olika me-
dier försämrat eller förbättrat sin kommunbevakning. 
I enkäten 2017 angavs ingen specifik tidsperiod, men 
i enkäterna 2018 samt 2019 har vi bett om en aktuell 
bedömning av utvecklingen det senaste året (tabell 3).
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Tabell 3. Utveckling per medieslag senaste året 2019  
(2018 inom parentes)

Medieslag

Bättre/
mycket 
bättre Oförändrat

Sämre/
mycket 
sämre Balansmått N=

Lokal/regional 
dagspress 17 % (16) 55 % (58) 28 % (26) -11 % (10) 267

Lokal gratistidning 16 % (15) 67 % (75) 17 % (10) -1 (+6 %) 213

SVT, regionala 
nyheter 13 % (12) 71 % (74) 16 % (14) - 3 % (-2) 252

SR P4 22 % (14) 68 % (76) 10 % (10) +12 % (+4) 258

Fristående lokal 
nyhetssajt 14 % (16) 70  % (72) 16 % (12) -2 % (+4) 104

Lokal-tv/närradio 6 % (7) 84 % (86) 10 % (6) -4 % (+1) 108

Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporteringen om 
lokala kommunala frågor från följande medier har förändrats senaste året? Webbpubli-
ceringar räknas också. I balansmåttet har andelen sämre/mycket sämre i procent dra-
gits 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=281.

För samtliga medieslag är det en majoritet av de sva-
rande som bedömer läget i kommunen som oförändrat. 
Det medieslag som flest kommuner noterar föränd-
ringar runt är lokal/regional dagspress. Trots att 17 
procent av kommunerna tycker att deras tidnings-
bevakning förbättras, så tycker 28 procent tvärtom. 
Årets resultat är ganska likt fjolårets, och det gäller 
även SVT.

Det medieslag som sticker ut i positiv bemärkelse är 
Sveriges radio P4. Nedbrutet på kommungrupper är 
det framför allt storstäders pendlingskommuner som 
ser en större förbättring, men även större städer och 
deras pendlingskommuner samt landsbygdskommuner 
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med besöksnäring. Av kommentarerna att döma ver-
kar satsningar på dedikerade reportrar spela in. När 
detta saknas kan det låta så här i kommentarerna:

I tryckt media finns 1–2 journalister som är kunniga och 
insatta, medan lokalradion är betydligt svårare då det är 
många journalister som gör enstaka inslag och som inte 
är pålästa och både ämnesval och vinklarna därmed kan 
bli väldigt slumpartade.

I år anser också fler kommuner än i fjol att de  lokala 
gratistidningarna försämrats. Det gäller framför allt 
i storstädernas pendlingskommuner och större  städer 
– medan många kommuner i storstadsområdena be-
dömer att deras gratistidningar blivit bättre. I år över-
väger också de negativa omdömena för fristående 
lokala nyhetssajter. Det gäller framför allt i mindre 
städer och tätorter.

Känslan inför framtiden

Många inom Sveriges kommuner känner oro inför den 
lokala journalistikens framtid. I enkäten fick de sva-
rande välja på fem svarsalternativ: Hoppfull, tveksam, 
djupt oroad, uppgiven eller neutral. Alternativen syf-
tade inte till att få en skala från positiv till negativ, utan 
att ringa in de känslor som uttryckts i kommentarer 
och intervjuer i de tidigare tre undersökningarna. Näs-
tan hälften av de svarande har också hjälpt oss att tol-
ka sitt svar genom att kommentera sin syn på medie-
situationen och/eller sitt svar om känslan.
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En fjärdedel har svarat att de känner djup oro för 
den lokala journalistikens framtid. Lägger man ihop 
den tredjedel som svarat att de känner sig tveksamma 
(33 procent) och de som känner sig uppgivna (6 pro-
cent) får vi en majoritet som inte ser några självklara 
lösningar i framtiden (bild 2).

Samtidigt svarar en femtedel att deras känsla 
 snarare är hoppfull, medan lika många förhåller sig 
neutrala. I de följande avsnitten tittar vi närmare på 
varje inställning.

Bild 2. Känslan inför framtiden

Frågan lyder: När du tänker på framtiden för den lokala journalistiken – vilken känsla 
stämmer bäst? (välj ett alternativ): Hoppfull/Tveksam/Djupt oroad/Uppgiven/Neutral. 
Antal svarande=278.

Djupt oroad
23%

Hoppfull
19%

Neutral
19%

Tveksam
33%

Uppgiven
6%
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Neutrala

Bakom svaret neutral finns kanske de mest  varierande 
kommentarerna. Det kan handla om att  kommunen 
saknar lokala medier, andra har valt alternativet i 
stället för ”djupt oroad” i avsaknad av alternativet 
” oroad”, andra för att de upplever blandade känslor av 
både djup oro och hoppfullhet. Andra kommentarer 
tyder på att de svarande känner sig just neutrala inför 
framtiden: Så här är det nu, och så kommer det för-
modligen att fortsätta.

Hopp om framtiden 

Vilka är faktorerna bakom att en kommun känner sig 
hoppfull inför lokaljournalistikens framtid? Kommen-
tarer runt mediesituationen och/eller känslan visar att 
det kan handla om goda erfarenheter, men också en 
mer allmän syn på lokaljournalistikens förmåga att 
överleva. Resonemanget är att eftersom journalistiken 
är så viktig så kommer den inte att tappa i betydelse 
och därför finnas kvar även i framtiden.

Den rådande mediesituationen kan kritiseras i gan-
ska skarpa ordalag, för att ändå sluta i en hoppfull 
inställning inför framtiden: ”Lokala media är viktiga 
och jag vet att det fungerar mycket bättre på många 
andra lokala redaktioner. Därför är jag hoppfull.” 
Jämförelser kan också leda till att de svarande är tack-
samma och hoppfulla eftersom de vet hur det kan se ut 
på andra håll: ”Jämfört med många kommuner som 
nästan helt saknar lokal media är det ganska bra i X.” 
Andra har fått nytt hopp eftersom det pågår rekryte-
ring av lokala journalister.
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Exemplen på goda erfarenheter beskrivs bland  annat 
som:

• Medierna rapporterar mycket om kommunala frågor
• Duktiga lokala reportrar
• Ömsesidig respekt för varandras yrken
• Stabila medieföretag (lokalpress)

I flera svar kommenteras lokalpressens ekonomi med 
vikten av att hitta rätt affärsmodell och få människor 
att vilja betala för journalistik. Ett talande citat på 
 betydelsen av det senare lyder så här:

Vi har tur att vi har en lokal redaktion kvar och som har 
skapat ett förtroende hos många boende i kommunen då 
de har varit etablerade här i så många år. Så jag hoppas att 
de kan vara kvar i många fler år utan att behöva ägna sig 
åt sensationsjournalistik eller skriva artiklar för att jaga 
klick i social medier.

Kvalitet lyfts fram som en nyckel, att journalistik och 
pressetik behövs som en motvikt till influencers och 
ryktesspridning i sociala medier. Men hoppet kan ock-
så riktas både mot medierna och kommunerna själva:

Jag tror att nya kanaler kommer att utvecklas. Vi behöver 
också utveckla nya metoder för att berätta om oss själva. 
Bli modigare, fast det verkar svårt.

Uppgivna

I motsatt ände av de hoppfulla hittar vi de uppgivna. 
Inom den här gruppen finns erfarenheter av medie-
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företag som gått i konkurs eller är under stark ekono-
misk press, vilket lett till att lokalredaktioner dragits 
in och att kommunal bevakning sker sällan och utan 
djup. ”Har själv jobbat som journalist och den nega-
tiva utvecklingen som var då verkar bara ha fortsatt – 
tid och pengar minskas och resurser naggas i kanterna 
ständigt.”

I stället för en gedigen bevakning upplever de sva-
rande att vad som rapporteras styrs av tillfälligheter. 
Det som främst tycks skapa uppgivenheten är journa-
listernas fokus på negativa nyheter om kommunen, 
eller som sämst, en sensationslystnad. ”Det tycker jag 
inte gynnar demokratin”, anmärker en av de  svarande. 
Bland de som svarat att de är uppgivna finns också 
kommuner som upplever att de är i konflikt med lokala 
medier och till och med utsätts för rena vendettor.

Media har en viktig roll som granskare av kommunens 
verksamhet, men i mina ögon missbrukar man sin roll ge-
nom sitt sätt att välja vilka fakta som passar. Tidningen 
blir inte längre trovärdig. Den lokala tidningen har vi sett 
som en viktig samarbetspartner i en krissituation – idag 
känns det tveksamt.

Djupt oroade

Bland de djupt oroade finns många kommentarer om 
mediesituationen som påminner om de uppgivnas, 
men med en inställning som liknar de hoppfulla i att 
de betonar journalistikens betydelsefulla roll: ”Nu 
om någonsin är journalistyrket viktigt, i en tid där 
människor plötsligt går emot fakta och forskning med 
enbart tyckande och verkar komma undan med det.”
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Men till den lokala journalistikens framtid nu. Det pågår 
en nedmontering av den[lokala journalistiken], framför-
allt på landsbygden som är djupt oroande. Och samtidigt 
minskar förtroendet för media hos vissa  samhällsgrupper. 
Det är olyckligt att mediebolagen inte kan hitta affärs-
modeller som gör lokal journalistik lönsam. Public service 
jobbar regionalt och når inte ut lokalt i de nära frågorna 
som verkligen berör. Samtidigt har vi så många bra förut-
sättningar idag, vi lever i högkonjunktur och med ny tek-
nik som skapar fantastiska möjligheter. Jag är i grunden 
positiv till framtiden för lokal journalistik, den är så vik-
tig för hela vårt samhällsbygge. Men ibland är jag orolig 
för att vi måste ner på botten och vända för att politiker 
och allmänhet ska förstå värdet av den.

En annan aspekt handlar om lokal identitet och behovet 
av bekräftelse:

Jag tror att det är viktigt för självkänslan i bygden att dags-
tidningen även rapporterar härifrån landsbygden. Lång-
siktigt så tror jag att bevakningen från vår lilla kommun-
del kommer att minska och det kommer nog påverka mer 
än man tror.

Oron handlar om att den lokala redaktionen ska dras 
in, om tidsbrist som leder till att medierna sänker 
ambi tionsnivån och gör lättproducerade nyheter, men 
också om att journalistiken når allt färre. Somliga ut-
trycker förståelse för att de lokala journalisterna gör 
så gott de kan, men att det är svårt att vända en kom-
mersiell trend. Oron handlar också om att områden 
utanför storstäderna ska glömmas bort och en ökad 
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Stockholmsfixering. Ett stort antal lyfter också fram 
vikten av granskande journalistik: ”Ett demokrati-
problem att inte någon granskar vad som sker i kom-
munen och hur kommunen sköter sitt uppdrag.”

Några skissar också på en utveckling som skulle 
minska deras oro:

• Fler journalister på lokala redaktioner (någon anger 
särskilt SVT och SR)

• Kontinuerliga reportrar (flera kommentarer att kort-
variga vikarier inte hinner bli insatta) som hinner 
lära känna kommuninvånarna, arbetar upp en rela-
tion till kommunen och lokala företagare.

• Decentralisering
• Att granskning prioriteras
• Att journalister har tid att göra sina granskningar 

noggrant (”små slarvfel kan skapa merarbete i kom-
munerna när felet måste bemötas i organisationen 
eller hos allmänheten”)

• Att inte låta sociala medier styra vad som bevakas
• Att journalister i stället känner självförtroendet och 

integriteten att utveckla sina egna nyheter, hittar till-
baka till journalistikens kärnuppdrag och verktyg.

• Ytterligare statligt stöd

När det gäller stödet finns också kritiska kommen tarer 
om att detta inte går till nyetableringar utan till de etable-
rade mediebolagen för ”att utföra det (täcka vita fläckar) 
som deras profitjakt tidigare omöjliggjort”. I någon 
kommun tycker man att nya mindre fristående aktörer 
visat allt mer integritet och lokalkännedom (men den 
motsatta erfarenheten finns också i andra kommuner).
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Tveksamma

De tveksamma reflekterar runt att lokal  journalistik 
har sin roll, men tvivlar på att betalningsviljan från 
prenumeranterna kommer att räcka till för att rädda 
lokalpressen. Några tycker att dagens mediesituation 
visserligen är bra, men ser åt vilket håll ekonomin 
 pekar, och är därför tveksamma inför framtiden. På 
några håll noteras att annonser flyttat från prenume-
rerade tidningar till gratistidningar utan  ambitioner 
att granska kommunen. Där det görs lokala  satsningar, 
tack vare mediestödet eller av andra anledningar, 
kan det råda en försiktig optimism – en förflyttning 
från djupt oroad till tveksam – samtidigt som den 
 långsiktiga uthålligheten ifrågasätts.

Känner visst hopp då Stampen gjort vissa satsningar på 
den lokala journalistiken, men finns risk att medievanorna 
ändå ändrats för mycket för att det ska vara möjligt att 
gå tillbaka till en mer kvalitativ journalistik. Lokalradions 
ambition med korta snabba inslag sker ofta på bekostnad 
av kvalitet. 

Citatet visar att tveksamheten också handlar om inne-
hållet, att allt mer material ska anpassas för att gå att 
publicera i flera av mediekoncernernas titlar. ”Min 
känsla är att lokalmedias bevakning kommer att mins-
ka på så sätt att /…/ innehållet ska passa fler och risk 
för minskad lokal prägel.” 
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En årlig recension

När kritiken är levererad och betyget ska sättas så ser 
det ändå ut som medieåret 2019 går en aning åt rätt 
håll: 2017 var ”betyget” 4,4, i fjol nere på 4,3 – och 
nu 4.5. ”Det är inte kommunens uppgift att recense-
ra medierna” kommenterar en av de som svarat på i 
årets enkät. Hen har ju givetvis en poäng, kommunen 
har ju inget sådant uppdrag. Kommunerna är dess-
utom ”part i målet” när kommunjournalistiken ska 
 bedömas. På kommunen känner man till bakgrund 
och sammanhang runt olika kommunala nyheter, vil-
ket förstås alltid innebär en risk att att de upplever rap-
porteringen som ytlig  eller fragmentarisk. Samtidigt 
visar enkäten år efter år på ett stort engagemang för 
journalistiken, där allt från ägarbyten och satsningar 
noteras i kommun husen. Att avfärda de kommunala 
informatörernas farhågor runt lokaljournalistikens 
framtid eller deras kritik mot slapp lokaljournalistik 
– ja, det vore inte heller rättvist. I årets enkät sätter de 
bland annat fingret på hur artiklar byts mellan titlar, 
att journalister hämtar allt fler intervjupersoner från 
sociala medier, tidsbrist och personalomsättning som 
gör det svårt att bygga upp egna nätverk samt gröna 
”skjutjärns reportrar” som vill hitta sitt scoop. Men 
de sätter också fingret på de lokala mediernas roll för 
 lokalsamhällets identitet, för att hålla sin egen organi-
sation på tårna och för den  lokala demokratin.
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Reklamintäkterna till 
journalistik fortsätter falla
En studie av reklamintäkter hos svenska medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2018

Tobias Egge, Camilla Minnhagen  
och Madeleine Thor*

Reklamintäkter hos svenska medier med nyhets-
journalistiskt innehåll fortsätter att dala på en stark 
reklammarknad. IRM:s analys, på uppdrag av Insti-
tutet för Mediestudier, indikerar att reklamintäkter 
till journalistik i snitt minskat med 6 procent årligen 
sedan 2008 men under de senaste åren har tillbaka-
gången i procent varit något större trots högtryck på 
reklammarknaden. Den svenska reklammarknaden 
väntas svalna av under de kommande åren och utveck-
las mer i linje med andra jämförbara marknader. En 
avmattning i reklamkonjunkturen kan göra att medier 
med nyhetsjournalistik får det än tuffare att slåss om 
reklamkronorna.
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Reklammarknadens drivkrafter

Reklammarknadens utveckling påverkas av konjunk-
turella och strukturella drivkrafter.

Figur 1. Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme  
i medier; Index 2000–2018  
Basår: 2000, fasta priser

Källa: IRM och Statistiska Centralbyrån

Konjunkturella drivkrafter påverkar reklammarknaden 
i ett kortare perspektiv. Allmänekonomisk utveckling 
påverkar företagens vilja att investera i annonsering 
och orsakar därmed större svängningar i varumärkes-
annonsering och platsannonsering än den gör i privat 
konsumtion. 

Strukturella drivkrafter styr utvecklingen på lång 
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ett resultat av strukturella förändringar. Under 2016 
vände denna utveckling och medieinvesteringarna 
ökade starkare än BNP drivet av digitala kanaler, en 
utveckling som fortsätter även 2018.

Total reklaminvestering i medier 

Under år 2018 fortsatte marknaden växa pådrivet av 
val, sportevenemang och förändrad spelreglering. Den 
samlade ökningen var 4 procent i fasta priser, en fortsatt 
god tillväxt om än något lägre än 2017 års nivåer. Precis 
som under föregående år var internet en viktig del av 
den positiva utvecklingen, men även medier som out-
of-home, radio och TV uppvisade mycket god tillväxt. 
Radio nådde dessutom en ny milstolpe och omsatte för 
första gången mer än 1 miljard kronor (löpande priser). 

Figur 2. Total reklaminvestering i medier 2008–2018,  
fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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År 2017 blev alltså av allt att döma kulmen på hög
konjunkturen för reklaminvesteringarna som pågått 
sedan 2014. Åren efter finanskrisen 2008 innebar en 
återhämtning, med efterföljande tillbakagång driven 
av strukturella förändringar under 2012–2013. Där-
efter tog den digitala tillväxten vid på allvar. Under 
2016–2020 växte de totala reklaminvesteringarna med 
6 till 8 procent per år. Under 2019–2020 bedömer IRM 
att marknadens tillväxt kommer att sakta ner till nivåer 
kring ett par procent, detta är en återgång till mer nor-
mala nivåer som också liknar utvecklingen som note-
rats på jämförbara marknader.

Strukturellt skifte till digitalt

Reklaminvestering i digitala kanaler har ökat varje år 
under perioden 2008–2018. Den genomsnittliga årliga 
ökningstakten har varit drygt 14 procent. Samtidigt 
har den tryckta dagspressen, trots viss positiv utveck-
ling under återhämtningen efter finanskrisen, haft 
en nedgång under perioden på i genomsnitt drygt 10 
procent. Därmed växlas reklaminvesteringarna från 
tryckt till digitalt. Under de föregående åren har den 
digitala tillväxten legat kring 20 procent, den starka 
digitala utvecklingen har därför kompenserat för de 
minskade printintäkterna och lett till ökande medie-
investering totalt. 
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Den digitala tillväxten mattades av något under 
2018 medan den negativa utvecklingen inom  tryckta 
medier fortsatte i stort sett oförminskat. Sverige för-
väntas följa den internationella trenden som inte visar 
någon tydligt avtagande minskning i tappet för print.  
Avancerade digitala reklammarknader i Europa, såsom 
Sverige, har generellt haft högre tillväxt för internet-
annonsering än genomsnittet drivet av teknisk innova-
tion, nya annonsformat mm. IRM räknar med att den 
svenska ökningstakten mattas av något under de kom-
mande åren men förblir god.

Figur 3. Reklaminvestering i print1 samt digitala medier  
2000–2019p, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM, observera att 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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Medier med nyhetsjournalistik

Reklaminvestering 2008 jämfört med 2018

Under 2018 uppgick omsättningen i reklamutrymme 
hos tidningar, TV, fackpress och sajter med samhälls
journalistiskt nyhetsinnehåll till 6,4 miljarder kronor, 
räknat i 2008 års priser. Motsvarande siffra 2008 var 
strax under 12 miljarder kronor. Därmed har investe-
ringen minskat med drygt 5,4 miljarder kr eller 46 pro-
cent perioden 2008–2018. Detta tapp får konsekvenser 
för mediernas ekonomi och ställer krav på nya affärs-
modeller. Marknaden har också under de senaste åren 
varit präglad av neddragningar och konsolidering, den 
trenden kommer troligen att fortsätta.

Figur 4. Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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Reklamutveckling 2008–2018

Reklamomsättningen hos tidningar, TV, fackpress och 
sajter med nyhetsinnehåll reducerades med knappt 2 
miljarder under finanskrisen 2009 för att sedan, i  fasta 
priser, rensat för inflation, få en återhämtning med 
knappt en miljard kronor under 2010. Sedan 2011 har 
nedgången dock varit obruten, även de år när reklam-
marknaden som helhet visat positiv utveckling. I 
genom  snitt har medier som producerar nyhetsjourna-
listik tappat 540 miljoner kr årligen, den genomsnitt-
liga procentuella minskningen under perioden är 5,9 
procent per år. Utvecklingen under år 2018 har visser-
ligen inneburit ett något mindre tapp jämfört med 
före gående år, men de senaste tre åren har alla visat en 
kraftigare minskning procentuellt sett relativt genom-
snittet. Därmed utökas skillnaden gentemot utveck-
lingen för total medieinvestering som är inne i en stark 
konjunktur även om kulmen nu passerats. 

Investering i TVreklam hade en negativ trend under 
2014–2016, men denna trend bröts 2017 för att under 
2018 stiga drygt 6 procent i fast priser. Dessutom har 
även en större andel program med nyhetsjournalistik 
producerats under 2018 vilket kan tänkas hänga sam-
man med riksdagsvalet under hösten. Utvecklingen 
för medier med nyhetsjournalistik är dock fortsatt 
starkt förknippad med skiftet från tryckta kanaler. 
Den tryckta dagspressen har haft en svag utveckling 
under de senaste åren och under de senaste åren t o m 
förvärrats något då landsortspress, som tidigare visat 
på lite större motståndskraft, också uppvisar en sämre 
utveckling.
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Medier med nyhetsinnehåll får inte  nödvändigtvis 
speciellt stort tillskott utav de kraftiga digitala ökning
arna då det framför allt är kategorierna sökord-
marknadsföring, online video och sociala medier som 
ökar kraftigt. Många nyhetsmedier arbetar främst med 
 olika former av displayannonsering och en del eftertext-
annonsering. Reklaminvesteringarna följer dess utom 
användandet och flyttas från desktop till mobila skär-
mar vilket ofta innebär att det finns färre ytor att sälja 
och kräver att man kan ta mer betalt per annons för att 
uppehålla de totala intäkterna. 

Figur 5. Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2018, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Marknadsandel 2008 jämfört med 2018
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Figur 6. Andel av reklaminvestering som tillfaller medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll 2008, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Figur 7. Andel av reklaminvestering som tillfaller medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll 2018, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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Andelsutveckling 2008–2018

Andelen av medieinvesteringen som utgörs av medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll har minskat med 
ett par procentenheter per år sedan 2012. Minskningen  
har varit som störst under 2016–2017, då andelen 
minskade med 2,8 respektive 3,0 procentenheter till 
följd av att reklammarknaden överlag haft mycket 
stark utveckling medan minskningen för medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll varit relativt konstant. 

Figur 8. Andelsutveckling för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2018, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Index 2008–2018
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Skillnaden i utveckling illustreras i det indexerade 
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reklaminvestering i medier med samhällsjournalistiskt 
innehåll efter 2011, då skillnaden i utveckling blir allt-
mer framträdande. De senaste åren uppvisar en än mer 
förstärkt negativ trend då mediemarknaden totalt är 
inne i en högkonjunktur samtidigt som medier med 
samhällsjournalistiskt innehåll fortsätter sin negativa 
utveckling.

Figur 9. Index reklaminvestering 2008–2018, fasta priser 
(basår 2008)

Källa: IRM

Bilagor
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intäkter för medier med nyhetsjournalistiskt innehåll. 
I enlighet med uppdragsgivarens önskemål definieras 
journalistik här endast som allmän nyhets- och sam-
hällsjournalistik (läs mer i bilagor). Mediernas intäkter 
rapporteras till IRM per titel/sajt, IRM har gjort anta-
ganden och avgjort vilka titlar/sajter som skall klassi-
ficeras som journalistik baserat på gällande definition. 
Följande mediekategorier omfattas av undersökningen: 

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

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

• TV 
 o Broadcast TV
 o Digital Display
 o Online video

• Digitala nyhetsmedier 
 o Digital display
 o Online video
 o Digital eftertextannonsering
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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 en-
skilda aktörer. Alla uppgifter är i fasta priser räknat i 
2008 års priser, dvs hänsyn tas till inflationen. Under 
den undersökta perioden har inflationen varit täm-
ligen låg – netto ca 9 procent totalt – men den får inver-
kan över tid. Dock förändras inte studiens resonemang 
och slutsatser beroende på om löpande eller fasta pri-
ser används. 

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 2018 då IRM bedömt alla  tidigare 
aktörer som relevanta. En komplett lista av aktörer 
som ingår finns på efterföljande sida. 

Institutet för Mediestudier har utgått från Press-
stödsnämndens riktlinjer i sin beskrivning om inne-
hållet som aktuell allmän nyhetsförmedling eller all-
män politisk opinionsbildning. För att kunna ansöka 
om presstöd gäller att tidningen ska ha en utgivning 
på ett nr/vecka, vara skrivet på svenska och distribu-
eras inom Sverige. IRM konstaterar alltså att det i den 
aktuella definitionen är viktigt att titlarna/sajterna i 
urvalet ska ha:
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• 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 beräkningar 
baserat på ett flertal parametrar, exempelvis informa-
tion 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) genreklassifi-
cering. Beräkningen har skett genom att urvalets regi-
strerade 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 Kuriren, 
Alingsås Tidning, Angeläget med Adaktusson, Annons-
markna´n, Arbetarbladet, Arvika Nyheter, Avesta 
Tidning, Barometern, Blekinge Läns Tidning, Bohus-
läningen, Bollnäs-Nytt, Borås Tidning,  Bålsta Upp-
lands Bro-bladet, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, 
Bättre liv, City HD, City Kristianstad, City  Malmö/
Lund, Commersen, Corren Bostad, Dagbladet Nya 
Samhället, Dagen, Dagens ETC, Dagens  Industri,  
Dagens Nyheter, Dala-Demokraten, Dalarnas Tid-
ningar, Dalslänningen, Din Lokaltidning Gästrik-
land, Din veckotidning 3:an, Efterlyst, Ekonomi-
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nyheterna, Emmaboda Tidning, Enköpings-Posten,  
Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Extra Östergötland, 
Fagersta-Posten, FalkenbergsPosten, Falköpings Tid-
ning, Filipstads Tidning, Folkbladet Östgöten, Fokus, 
Fryksdals-Bygden, Från Riksdag och departement, 
Gefle Dagblad, Gestrikemagasinet, Gotlands Alle-
handa, Gotlands Tidningar, Gratistidningen STT 
Svenljunga Tranemo Ulricehamn, GT, Göteborgs- 
Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Halmstad 
7 dagar, Haparandabladet, Helsingborgs Dagblad, 
Hjo Tidning, Hudik-Nytt, Hudiksvalls Tidning, 
 Hälsinge-Kuriren, Härjedalen, Tidningen, Härryda-
posten, Informationspressen i Kronoberg, Insider, 
Just nu Linköping, Jönköpings-Posten, Kalla fakta,  
Kalmarposten, Karlskoga Tidning/Karlskoga-Kuriren, 
Katrineholms-Kuriren,  Knallebladet, Kristianstads-
bladet,  Kvällsposten, Kävlinge nya Lokaltidning, 
 Lerums Tidning, Linköpings posten/Stan vid Stång-
ån, Ljusdals- Nytt, Ljusdals-Posten, Ljusnan,  Lokala 
 nyheter i TV4, Lokaltidningen Västbo Andan, Lokal-
tidningen Avenyn, Lokaltidningen Bjuv/Åstorp/Klip-
pan/Perstorp/Örkelljunga, Lokaltidningen Båstad/
Laholm, Lokaltidningen Carlshamn, Lokaltidningen 
Centrum Malmö , Lokaltidningen Halmstad, Lokal-
tidningen Helsingborg, Lokaltidningen Hässleholm,  
Lokaltidningen Höganäs, Lokaltidningen i  Alvesta, 
Lokaltidningen i Strömsund, Lokaltidningen i Väster-
botten, Lokaltidningen i Älmhult, Lokaltidningen 
Karls krona, Lokaltidningen Klippan/Örkelljunga, 
Lokal tidningen Kristianstad, Lokaltidningen Laholm, 
Lokaltidningen Landskrona, Lokaltidningen Lim-
hamn Bunkeflo, Lokaltidningen Lomma/Kävlinge, 
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Lokaltidningen Lund, Lokaltidningen Mellanskåne,  
Lokaltidningen Mjölby, Lokaltidningen Motala, 
 Lokaltidningen Norra Uppland, Lokaltidningen 
 Ronneby, Lokaltidningen Simrishamn/Sjöbo/Tome-
lilla/Skurup/Ystad, Lokaltidningen Sjöbo, Lokal-
tidningen Staffanstorp, Lokaltidningen Storsjön, 
Lokaltidningen Svedala, Lokaltidningen Söderåsen, 
Lokaltidningen Södra Malmö, Lokaltidningen Söl-
vesborg/Olofström, Lokaltidningen Tomelilla, Lokal-
tidningen Västbo Andan, Lokaltidningen Västra 
 Malmö, Lokaltidningen Växjö, Lokaltidningen Ystad,  
Lokaltidningen Ängelholm, Lokaltidningen Öster-
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Den stora medieparadoxen är att de ekonomiska för
utsättningarna blir allt sämre och att de traditionella 
medieföretagen når allt färre med sin journalistik sam
tidigt som behovet av journalistik är omvittnat stort. 
För många medieföretag har 2018 inte varit undantag 
från detta skruvstäd där läsare och annonsörer fort
sätter lämna dem. 

Journalistiken i Sverige finansieras främst av kon
sumentintäkter (prenumerationer, betalväggar, dona
tioner), annonsintäkter (printannonser eller digitala 
banners) eller statligt stöd (licensavgifter till public 
 servicebolagen eller presstöd). Dessa intäkter ger 
journalister och redaktörer lön, ser till att  tidningar 
trycks, tv sänds och nyheter distribueras. I det här 
 kapitlet tittar vi på hur de ekonomiska förutsättning
arna förändrats för Mediesveriges journalistik om 
nyheter och samhälle under 2018. I korthet kan sägas 
att de kommersiellt drivna medieföretagen har det 



Journalistikens finansiering 2018–2019 | 111110 | Olle Lidbom

tufft medan de offentligt finansierade public service 
bolagen fortsätter åtnjuta stort ekonomiskt stöd. 

Som underlag har framförallt Jonas Ohlssons rap
port Medieutveckling medieekonomi 2019 varit till 
god hjälp för att förstå dagspressens utveckling. För 
analysen av tv och radio har vi förlitat oss på public 
servicebolagens årsredovisningar för 2018, liksom vi 
gjort för genomgången av digitala aktörer och gratis
tidningarnas utveckling. 

Dagspress

Dagspressen fortsätter framstå som den stora för
loraren på våra nya mediebeteenden. Inte minst är 
annonsintäkterna i fortsatt fall. Bara mellan 2017 och 
2018 minskade annonsintäkterna i tryckta dagstid
ningar med 12 procent vilket motsvarar 463 miljoner 
kronor. Så har det sett ut i flera år och om linjerna dras 
ut  längre har dagspressens intäkter från print annonser 
minskat med närmare 2,5 miljarder kronor på fyra 
år. En trendförändring under 2018 var att storstads
pressens tryckta annonser, som hittills drabbats hår
dast av annonsnedgången, inte backar lika mycket 
som landsortspressen. 

De digitala intäkterna är på tillväxt, +13 procent. 
Men annonspengarna flyttar i liten grad från tidning
arnas tryckta upplagor till deras webbplatser. Svenska 
annonsörer ökade sin digitala annonsering med 2,5 
miljarder under 2018 men bara 110 miljoner kronor av 
dessa nya annonspengar gick till tidningarnas webb
platser. Pengarna flyttar alltså inte till tidningar, jour
nalister och publicister utan till helt andra aktörer.



Journalistikens finansiering 2018–2019 | 111110 | Olle Lidbom

Ur ett annonsperspektiv betyder detta sammanfatt
ningsvis att de gamla stadiga annonsintäkterna från 
tryckta tidningen minskade med 463 Mkr, medan de 
digitala annonserna ökade med 110 Mkr. 

Ett intressant trendbrott var att  annonsintäkterna 
i storstadstidningarnas webbplatser minskade för 
 första gången (5 procent) medan de ökade i landsorts
tidningar (+15 procent) och i kvällspressen (+7 pro
cent). De två kvällstidningarna är fortfarande ledande 
när det gäller digitala intäkter och lockar till sig mer 
än hälften av dagspressens samlade digitala annons
intäkter. Det gör dem inte bara till konkurrenter med 
varandra eller storstadstidningarna – även lokalpres
sen har tuff konkurrens från kvällstidningarna, som 
tar del av de lokala annonspengarna. 2018 hade kvälls
pressen digitala annonsintäkter på 1,2 miljard kro
nor, medan landsortspressen skrapade ihop totalt 470 
miljoner. Kvällstidningarnas totala annonsintäkter 
ökar –  digital annonsintäkter ökar mer än de tappar 
i printannonser medan landsortstidningarna blev 259 
miljoner kronor fattigare när det tryckta annonsraset 
inte vägdes upp av digitala intäkter. 

Dagspressens andra intäktsben är prenumerationer. 
Upplagorna har haft en nedåtgående riktning sedan 
slutet av 2000talet, inte minst när unga mediekonsu
menter ersätter tidningsprenumerationer med nyhets
appar, sociala medier, strömmad tv och poddar. Men 
sedan 2010 har allt fler dagstidningar skapat digitala 
prenumerationstjänster, vilket nu börjar ge utdelning. 
För första gången på många år minskar de totala, 
 be talda upplagorna med mindre än en procent (0,9 
procent för att vara exakt…) tack vare att de  digitala 
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prenumerationerna ökar. Det är  storstadstidningarna 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som är 
 ledande, där andelen betald digital upplaga idag är 
42 procent respektive 48 procent av totalupplagan. 
På landsorten är bara 19 procent av upplagorna digi
tala och totalt minskar landsortstidningarna sina 
 upplagor med 2 procent, trots tillväxt för digitala pre
numeranter. Det är värt att notera att två av de lokal
tidningskoncerner som längst och mest idogt arbetat 
med betal väggar, Mittmedia och Hallpressen, även har 
störst andel betalda digitalprenumeranter. Trägen vin
ner, verkar vara framgångsreceptet. 

Figur 4.1. Dagspressens reklamförsäljning på papper 
och digitalt, 2017 och 2018 (mkr)

Det nedstörtande annonsraset och det lättare prenu
merationstappet syns följaktligen i tidningsföretagens 
årsredovisningar. Förra året försvann 935 Mkr från de 
svenska dagstidningarna, vilket motsvarar 6 procent 
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av deras omsättning. På tio år har dagspressen tappat 
en tredjedel av sina intäkter. Dagspressen fortsätter 
svälta sig till överlevnad men lyckades förra året bara 
spara in 4 procent av sina kostnader. Intäkterna rasar 
alltså snabbare än kostnaderna sjunker. Det gör att 
den genomsnittliga dagstidningen i Sverige gör för
lust (2,2 procent) och det är det sämsta resultatet för 
svensk dagspress någonsin. 

2018 var alltså ännu ett bottenår för dagspressen, 
vilket förklarar flera strukturaffärer som gjorts den 
senaste tiden. Inte minst Mittmedia och Stampen har 
brottats med stora skulder, höga goodwillvärlden 
och tuffa marknader. Att de förvärvades av Bonnier 
respek tive Schibsted under våren 2019 ska ses i ljuset  
av dagspressens mörka år och dystra utsikter. 

TV

Sveriges Television (SVT) är dominerande på den 
svenska tvmarknaden när det gäller nyheter och sam
hällsjournalistik – både när det gäller investerade kro
nor i den sortens journalistik, men även när det gäller 
tittarsiffror. 2018 var sista året då SVT finansierades 
med licensavgifter, från och med 2019 ska skatteintäk
ter gå till de tre offentligt finansierade medieföretagen 
SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. 

21 procent av SVT:s program är s k samhällsfakta 
 eller nyheter, vilket är en minskning med 2 procent
enheter jämfört med föregående år. Programkatego
rierna tar fortfarande en stor del av kostnaderna: 24 
procent (nyheter) respektive 10 procent (samhälls
fakta). Men SVT har lagt mindre pengar än tidigare 
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på dessa programslag, trots att anslagen ökat med 35 
Mkr från 2017 har SVT minskat anslagen till nyheter 
och samhällsfaktaprogrammen med 6,2 Mkr. Det är 
framförallt nyheterna som får mindre pengar: 20 mil
joner kronor minskade kostnaderna för  nyheterna 
med under valåret 2018. Detta förklarar SVT med 
höga kostnader 2017 för att göra om sitt morgon
program Morgonstudion. Kostnaderna ligger utan 
detta på samma nivåer som tidigare.

TV4 har sedan 2014 inte längre samma uppdrag att 
sända nyheter och inte heller något redovisningskrav 
av vad de sänder. Därför måste en analys av TV4:s 
kostnader för samhällsfakta och nyheter göras med 
 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 (459 
707 kr/timme) skulle ge att TV4 investerar ca 201 Mkr 
per år i samhällsjournalistik. Det skulle motsvara ca 4 
procent av deras omsättning – att jämföra med SVT:s 
33 procent. Under 2018 meddelades att Telia kommit 
överens med Bonnier AB att förvärva TV4gruppen 
(där även C More och finska MTV ingår).

Samtidigt ökar publiken hos de nya aktörerna. 
Youtube är ledande bland yngre målgrupper (bland 
12–15 åringar använder 100 procent Youtube) medan 
Netflix, Viaplay och C Mores betaltjänster på nätet 
ökar. 59 procent av svenska hushåll har tillgång till en 
streamingtjänst i Sverige. Även dagspress, lokalpress 
och kvällspress har ökat sina satsningar med mer jour
nalistiskt innehåll, t ex från Aftonbladet, Expressen, 
Dagens Industri men även Netflix och HBO har doku
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mentärer som tar tittare från SVT. Konkurrensen har 
ökat för SVT, inte minst digitalt.

Men tvmarknaden är inte vad den en gång varit, 
där de unga tittarna förändrat sina beteende på kort 
tid. För ett par år sedan tittade de yngre tittarna 99 
minu ter på tablålagd tv om dagen, 2018 var tittandet 
nere på 35 minuter om dagen, medan de äldre visar på 
små beteendeförändringar. 

Radio

Sveriges Radio är det enda svenska radiobolag som gör 
större investeringar i nyheter och samhällsbevakning. 
I Sveriges Radio är nyheter och samhällsprogram en 
central del av utbudet, där 7 procent är nyhetssänd
ningar och 11 procent samhällsprogram. 

Sveriges Radios lägger varje år 1,5 miljarder kronor 
på nyheter och samhällsfakta, vilket motsvarar 54 pro
cent av budgeten. Sveriges Radio har inte förändrat 
vare sig andelen eller mängden kronor de lagt på jour
nalistik de senaste åren.

Det finns även två kommersiella radiokanaler med 
nyheter, men det är små andelar av sändningarna: 
1 procent (Rix FM) och 4 procent (Mix Megapol). De 
kommersiella förutsättningarna för annonsfinansie
rade radionyheter och samhällsprogram tycks alltså 
små, åtminstone när det gäller traditionellt disitribu
erad radio. Under 2018 har poddformatet växt och 
slagit hårt mot Sveriges Radios FMsända utbud mot 
unga, som dalat nedåt kraftigt. Istället ökar poddlyss
nandet i Sverige.
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Podd 

Poddmediet är det medieslag som haft starkast tillväxt 
under 2018, och sedan 2015 har poddlyssnandet i Sve
rige fördubblats. Bland 1635åringar är det vanligare 
att lyssna på podd än radio, och poddbeteendet har 
synts öka i allt fler åldersgrupper de senaste åren. 

De mest populära poddarna i Sverige är framförallt 
Sveriges Radios poddar men fler aktörer har givit sig 
in i poddbranschen som Bauer, Perfect Media, Nent, 
Podspace, Spotify och Acast. Poddmarknaden skiljer 
sig mycket från den kommersiella radion: många fram
gångsrika poddar handlar om samhällsorienterade frå
gor av journalistisk karaktär som brott,  rättegångar, 
dokumentärer och liknande. Vissa lifestyleinriktade 
poddar är stora, men det är poddar med journalistiskt 
anslag som lockar flest lyssnare.

Poddmarknaden finansieras genom sponsorer och 
annonsinslag i poddarna, men det är en bransch som 
fortfarande är relativt oetablerad. Hur mycket de om
sätter redovisas inte och mäts inte heller av någon obe
roende aktör. 

Institutet för Mediestudier har tillsammans med 
Mediepodden gjort en marknadsbedömning av annons
intäkterna och räckvidden på de svenska poddarna. 
Priserna för att annonsera i poddar skiljer sig mycket 
mellan stora och små poddar, men med det underlag 
som vi tagit fram skulle hela den kommersiella podd
marknaden i Sverige omsätta 190 Mkr. Av dessa läggs 
ungefär hälften av annonspengarna i poddar som har 
ett journalistiskt innehåll som dokumentärer, intervju
poddar eller nyhetspoddar. Det motsvarar knappt 82 
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Mkr. De bolag som säljer och distribuerar poddar tar 
runt 25 procents provision innan annonspengarna når 
de kreatörer och journalister som producerar poddarna, 
vilket innebär att 61 Mkr når svenska poddkreatörer 
med journalistiska ambitioner. Till detta ska läggas 
olika Sveriges Radioproduktioner som har många 
lyssnare men som även produceras för att primärt sän
das i FMsändningarna och vars kostnader redovisas 
som radiokostnader i Sveriges Radios årsredovisning.

Digitala aktörer

De svenska medieaktörerna som enbart publicerar sig 
digitalt kan delas upp i två grupper. Dels lokala entre
prenörer som granskar närsamhället: de var 92  stycken 
2016, men någon uppföljning av läget för dessa har 
inte gjorts. De var då små och omsatte sällan mer än en 
miljon kronor och drevs med små medel utan förvänt
ningar på stora resultat. De hade få anställda journa
lister men med stor inverkan på lokalsamhället med sin 
journalistik. Den andra delen består av större aktörer 
med nationell ambition, många gånger uppbackade 
av större investerare. Störst av dessa är Schibsted ägda 
Omni som omsatte 57 miljoner kronor och gjorde en 
rörelseförlust på 6 miljoner kronor. Därefter kommer 
Nyheter 24gruppen som omsatte 30 miljoner kronor 
med en förlust på 5 miljoner kronor följt av Breakit (12 
miljoner kronor), Kit (9 miljoner kronor) och News 55 
(12 miljoner kronor). Även dessa går med förlust. Upp
stickaren 24 Sverige med flera sajter i sydöstra Sverige 
omsatte 21 miljoner kronor, gick med förlust och be
gärdes i konkurs sommaren 2019. Totalt omsatte dessa 
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sex aktörer 143 miljoner kronor och gjorde en samlad 
förlust på 40 miljoner kronor. Ingen av dessa går med 
vinst, sedan 2016 är de samlade förlusterna för dessa 
annonsberoende sajter 123 miljoner kronor.

Gratistidningar

Det har framförallt varit fyra ägare som ger ut  lokala 
gratistidningar i Sverige: Lokaltidningen, Metro, 
Mitt i tidningarna och Direktpress. Men marknaden 
har drabbats hårt och bolagen går med stora  förluster. 
Under 2018 började Metros förutsättningar för att 
överleva se riktigt dåliga ut och under 2019 gick pion
jären i konkurs. I oktober 2019 meddelade även Lokal
tidningens danska ägare JP/Politiken att de säljer sin 
portfölj med sydsvenska gratistidningar till Bonnier 
News och lämnar därmed marknaden. Även Mitt i 
tidningarna har bytt ägare under 2019. Vid bokens 
pressläggning hade Direktpress inte lämnat in sitt bok
slut så deras utveckling bygger på marknadsmässigt 
estimat.

I snitt sjönk omsättningen för de svenska gratistid
ningarna med 11 procent och resultaten förvärrades 
under 2018. Totalt omsatte de fyra husen cirka 550 
miljoner kronor, vilket ska jämföras med de 812 miljo
ner kronor som de omsatte för tre år sedan. Sedan 2015 
har dessa fyra gratistidningar ackumulerade förluster 
på dryga 400 miljoner kronor. 

Gratistidningarna har inte lyckats omvandla sina 
affärsmodeller till de nya digitala beteendena hos var
ken läsare eller annonsörer. De har i flera års tid avise
rat olika strategier, men bolagens balansräkningar är 
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ned till kistbotten vittjade efter varje krona, på grund 
av många år med förluster. Möjligheten att ”ställa om 
affären”, som det brukar heta, har inte ännu blivit 
verklighet och det ser mörkt ut för gratistidningarna 
att få fotfäste. 2018 lade grunden till de försäljningar 
och konsolideringar som skedde under 2019.

Sammanfattning

Det svenska mediebranschen håller på att slitas i två 
delar. Å ena sidan ökar tiden konsumenterna lägger på 
medier, å andra sidan försämras de ekonomiska för
utsättningarna för medieföretagen att producera jour
nalistik. Annonsörerna följer förstås efter konsumen
terna som idag hittas på nya plattformar som antingen 
är gratisdistributörer av journalistik (som Facebook) 
eller allt oftare: på sajter och appar som helt utan jour
nalistik. Känslan är att journalistikens attraktions
kraft är på nedåtgående, vilket borde oroa många. 

Ett exempel på det är hur annonsörernas beteende 
förändrats. Tv, dagspress och tidskrifter var länge en 
självklarhet för annonsörer för att kunna nå sina po
tentiell kunder. Pengarna flyttar inte bara från dessa 
traditionella medier till en digital miljö, utan de digi
tala kronorna landar i hög grad hos de globala teknik
företagen Facebook och Google. De tar hela kakan: 
två tredjedelar av all digital annonsering går till någon 
av dessa två företag vilket motsvarar 14,1  miljarder 
kronor. Redan 2015 gick dessa två globala bjässar om 
de nordiska medieföretagen. Förlorarna är medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll, på tio år har an
nonsörerna minskat sina investeringar i dessa medier 
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med 5,4 miljarder kronor. Bara mellan 2017 och 2018 
har medier med nyhetsjournalistiskt innehåll tappat 
522 miljoner kronor, vilket går att läsa om ytterligare i 
 kapitlet av Egge, Minnhagen och Thor.

Det är alltså två trender som journalistiken har att 
kämpa emot, som båda är en del av en global föränd
ring som sveper över alla marknader. Den svenska 
undkommer den inte. Den digitala utvecklingen har 
inte bara omvandlat användarnas beteenden utan även 
med smärtsam tydlighet blottlagt att intresset och be
talningsviljan är allt lägre för journalistiken.

Det kan tyckas märkligt då journalistiken fortsät
ter att göra stora avslöjanden, brännande nyheter och 
ambitiösa gräv – vilket fortfarande får stor påverkan 
på demokrati och samhälle. Antalet politiker som fått 
avgå eller företag fått pudla och krävts på bot göring 
har knappast minskat de senare åren. Effekten av 
journalistiken och dess position i samhället är fort
satt stark. Behovet av journalistik kan med andra ord 
knappast sägas ha avtagit, men den når allt färre och 
 finansieras allt sämre. Det är den stora medieparadox
en och den ser inte ut att förändras eller lösas upp. 
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Inledning

Det är oerhört tydligt att den lokala bevakningen dragits 
ner de senaste fem åren. Det ställer stora krav på oss i 
kommunen och på sikt kan jag tycka att det är ett hot mot 
den lokala demokratin.

Antalet kommunikatörer inom offentlig förvaltning 
ökade med 75 procent på knappt tio år, samtidigt som 
journalisterna som ska granska offentlig sektor blir 
allt färre (Nygren & Tenor 2019). Vi har hört debat
ten förut – en förändrad styrkebalans som regelbundet  
leder till diskussioner om faran för demokratin. De 
växande informationsavdelningarna förklaras  delvis 
av att kommuner och organisationer digitaliseras. 
Men som citatet ovan visar, så finns det också kommu
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nikatörer som upplever ett nytt ansvar – känslan att nu 
är det upp till dem om medborgare ska informeras och 
medier rapportera.

Det här kapitlet handlar om kommuners strategier 
för att nå ut till medborgarna och hur de relaterar till 
medielandskapet. Resultatet bygger på en färsk enkät 
med Sveriges kommuner om tillståndet för den lokala 
journalistiken. Både redaktioner och kommuner lever 
ju i samma förändrade och fragmentiserade medie
landskap där utmaningen kan vara att nå ut genom 
bruset.

”Både journalister och kommunikatörer behöver 
också ha en trovärdighet och en arena för att förbli rele
vanta”, säger Hanna Brogren,  generalsekreterare på 
Sveriges kommunikatörer i en intervju med  Resumé.1 
Hennes oro handlar om att människor tycks  mindre 
intresserade av att läsa nyheter och följa med i sam
hällsdebatten överhuvudtaget, och hur det påverkar 
 förutsättningarna för ett öppet samhälle och  debatt.

Bakgrund

Frågan som traditionellt ställs om kommunjourna
listik är vem som styr mediebilden – är det kommun
politiker eller journalister? (Asp 1997). Men på kom
munen finns också tjänstemän som har som uppgift 
att förmedla information. Som anställda i en offentlig 
organisation kan de se sin uppgift som att tjäna med
borgarna och skattebetalarna och det allmännas  bästa. 

1 http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/10/13/tuffare arbetsmarknad
forkommunikatorer
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Samtidigt arbetar de i en organisation som styrs av 
 politiker och kommunledning, med sina visioner av 
vilken bild som ska förmedlas.

Inom offentlig förvaltning talar man om två ideal 
som existerar sida vid sida – en administrativ logik 
med fokus på byråkrati och en nyare management 
logik inriktad på effektivitet och resultat (Meyer & 
Hammerschmid 2006). På det följer två olika upp
drag för organisationens kommunikation: Att förse 
medborgarna med samhällsviktig information och 
att arbeta strategiskt och proaktivt med varumärket 
och exempelvis hantera negativ publicitet. Grafström 
och Rehnberg (2019) för in ett tredje ideal, nämligen 
journalistikens, när kommunikationsarbetet tagit nya 
vägar och offentliga organisationer blir nyhetspro
ducenter. Det handlar alltså om tre olika logiker som 
kan existera sida vid sida, ibland kollidera och ibland 
 smälta ihop.

Grafström och Rehnberg har undersökt VGR  fokus2, 
en nykomling i medielandskapet och ett exempel på 
hur offentliga organisationer testar nya vägar för att 
nå ut till medborgarna. Det är en nyhetssajt som star
tats av Västra Götalandsregionen med det uttalade 
målet att komplettera medierna och rapportera om det 
som ingen annars skulle rapportera om. Men nyhets
värdering och kritiska vinklar är viktiga grundstenar 
för att skapa en trovärdig nyhetsförmedling, och VGR 
fokus tycks i alla fall till en början ha ägnat sig mest 

2 http://vgrfokus.se
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åt informativa intervjuer med olika tjänstemän, pub
licera en övervikt av positivt vinklade nyheter och i en 
inramning som framställer regionen som modern och 
innovativ.

Frågeställningen i det här kapitlet är vilka strategier 
kommunerna använder för att nå ut med information 
och hur de relaterar sitt eget arbete till medierna, och 
om det går att dra några slutsatser från svaren om vil
ka logiker som är mest framträdande i svaren.

Om kommunenkäten

Det här är alltså fjärde året som vi söker en person på 
varje kommun i Sverige för att få en bild av det  lokala 
medielandskapet. Första året, 2015/2016, ingick under
sökningen som en kartläggning i projektet  Hyperlokal 
publicering, ett samarbete mellan Malmö högskola och 
Söder törns högskola. Via kommunens växel söktes en 
tjänste man i varje kommun som hade arbetsupp giften 
att arbeta mot pressen eller ansvar för kommunens 
 information. Efter 154 telefonsamtal och 136 epost
konversationer tecknades inte bara en bild av vilka  
medier som bevakade landets 290 kommuner, utan 
också de perspektiv och uppfattningar som kommun 
Sverige har om hur lokala medier sköter sitt journalis
tiska uppdrag. Redan i den första undersökningen fick 
vi också mycket material runt hur kommunerna arbe
tar med sin egen information, och vad som påverkar 
den. (Tenor 2016; Tenor & Nygren 2017).
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De uppföljande undersökningarna har gjorts som 
webbenkäter. Där har det gått att ta upp erfarenheter 
som nämnts i intervjuerna och få en bild av hur utbred
da dessa är. Ett exempel är informatörer som reagerat 
på att deras pressmeddelanden publicerats rakt av. De 
svarande har också varje år delat med sig av sin lokala 
kunskap om eventuella medieförändringar, något som 
är till stor hjälp när Mediestudiers databas för varje 
kommun3 ska uppdateras.

Metod och material

Årets enkät har besvarats av 281 kommuner (svars
frekvens 97 procent) under perioden 26 september till 25 
oktober 2019. Den som svarat är valfri tjänsteman som 
arbetar med information och/eller pressfrågor, vilket i 
mindre kommuner inte alltid innebär en specifik tjänst.

Årets enkät bestod av åtta huvudfrågor i två avsnitt: 
Tillståndet för kommunjournalistiken och Kommu
nen i medielandskapet. I det här kapitlet behandlas 
alltså den andra delen av enkäten där det ställs delvis 
nya frågor om kommunens kommunikation som upp
drag och relationen till journalistiken i medieland
skapet. Tjänstemän från 281 kommuner har svarat, 
men på grund av en bugg i webbenkäten första veckan 
kunde fyra personer skicka in enkäter utan att ha sva
rat på de sista frågorna. Därför utgår några tabeller 
utgår från ett totalt antal svar (n) som är 277 eller 280 
i stället för 281.

3 https://kommundatabas.mediestudier.se
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De yrkesgrupper som besvarat enkäten är:

• informatör/kommunikatör, 36 procent
• informations eller kommunikationschef, 33 procent
• pressansvarig, 8 procent
• kommunikationsstrateg, 6 procent
• övrigt, 17 procent

Utbudet av yrkestitlarna i kategorin övrigt är intres
sant i sig, och visar på den variation som finns i hur 
Sveriges kommuner valt att organisera sig. Några tit
lar kan enkelt föras till kommunikationsområdet, som 
ledare för redaktions/pressenhet, utvecklare av media/
kommunikation/digitalisering, grafisk  formgivare, re
daktör, webbredaktör, infomaster och så vidare. Andra 
verkar mer i gränslandet mellan information och kris
kommunikation eller i gränslandet information och 
marknadsföring (till exempel media och marknads
strateg). Dessutom finns en grupp administ rativ per
sonal som har informationsuppdraget som en del av 
sin tjänst med titlar som kommundirektör, kanslichef, 
utvecklingschef, kommunsekreterare och kanslisam
ordnare.

Resultatet redovisas på riks, läns eller kommun
typsnivå, och enskilda svar är anonymiserade. Förbe
hållet i en undersökning som bygger på bedömningar 
är förstås att de svarande har olika personliga erfaren
heter, förväntningar och inställningar som grund. En 
handfull av de svarande kommenterar också specifikt 
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att de jobbat kort tid i kommunen, och har svårt att 
svara på vissa frågor. Det som gör undersökningen 
unik är ändå att den täcker hela Sverige, och samman
taget kan ge en övertygande bild.

Kommunernas satsningar på kommunikation

I enkäten ställs också en fråga om hur kommunernas 
egna resurser till kommunikation förändrats de senas
te fem åren. I knappt var sjätte kommun anges att de 
minskat. i en tredjedel att de är oförändrade men i drygt 
hälften att de ökat. Uppdelat på kommungrupper har 
resurserna ökat i samtliga. Större städer skiljer ut sig, 
för där uppger fler än hälften att resurserna stått still. 
”I vår ekonomiska verklighet minskade resurserna  efter 
valet”, kommenterar kommunikationschefen i en av 
Stockholmskommunerna – men vanligast bland pend
lingskommuner till både storstad, större städer och 
mindre städer är en viss ökning (tabell 1). 

Vilka strategier har då kommunen valt för att  bättre 
nå ut med information till medborgarna? Den för
ändring som de flesta kommuner gjort handlar om 
att anpassa sig till digitaliseringen, med satsningar på 
sociala medier och mer innehåll på kommunens sajt 
(tabell 2).
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Tabell 2. Strategier för att nå ut till medborgarna

84 % Satsa mer på sociala medier

61 % Publicera mer nyheter/reportage på kommunens webb

45 % Kompetensutveckla befintlig personal

30 % Anställa fler inom kommunikation/information

8 % Inrätta nya presstjänster riktade mot journalister (inte allmänhet)

7 % Köpa in fler tjänster (mediebyrå/konsult)

5 % Annonsera mer

4 % Starta tryckt tidning

2 % Starta digital nyhetskanal

Frågan i enkäten lyder: Vilka strategier har ni valt för att nå ut bättre med infor
mation till medborgarna? (bocka i de svar som stämmer, flera svar möjliga) Totalt antal 
 svarande=281.

Av fritextsvaren framgår också att satsningar kan 
handla om att skriva på enklare språk (klarspråk),  rikta 
sig till funktionshindrade, publicera mer rörlig bild, 
skapa engagemang i sociala medier, sätta upp reklam 
på infartstavlor, utveckla en mobilapp och  arrangera 
fler medborgardialoger, men också att medvetet satsa 
på mer information till medierna. Några kommuner 
har också valt att starta renodlade  medier, som  tryckta 
tidningar eller rena nyhetskanaler, 12  respektive 6 av 
de kommuner som svarat på enkäten. Av frisvaren 
framgår andra strategier, som att öka  antalet nummer 
av en befintlig kommuntidning, eller att dela ut den till 
alla hushåll i stället för att låta den gå som bilaga till 
lokaltidningens prenumeranter. 

Satsningarna har främst skett genom att kompe
tensutveckla personal och anställa fler (tabell 2). ”Vi 
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är en liten enhet, men förändrat arbetssätt och smarta 
digitala lösningar hjälper oss att nå ut bättre än tidi
gare”, förklarar en kommunikatör. När resurserna 
inte ökar eller räcker så kan strategin vara att ändra 
arbetssätt och organisation: Några har skapat en cen
traliserad kommunikationsenhet med argumenten 
”bättre likvärdighet och högre strateginivå”, medan 
andra föredragit att decentralisera. Samverkan, både 
inom kommunen och med grannkommunerna, är ett 
annat sätt att kunna göra mer med samma resurser. 
Flera beskriver också en inriktning mot att arbeta mer 
rådgivande med chefer och medarbetare i stället för 
att producera innehåll. Från andra kommuner konsta
teras att strategier saknas, att det finns en osäkerhet 
runt hur man ska välja för att nå ut bäst eller att den 
kommunala ledningen helt saknar vilja och ekonomi 
att satsa på information, trots att behovet finns. Här 
finns också en kritik mot debatten om journalister mot 
kommunikatörer:

Vi har under de senaste åren förlorat flera kommunika
törstjänster, där vi inte fått lov att rekrytera när kollegor 
har slutat eller gått på föräldraledighet eller tjänstledig
het. Det slår hårt och kan direkt relateras till den helt 
missriktade diskussionen i media om kommunikatörer
nas antal och syfte i offentlig sektor. Resultatet är sämre 
förutsättningar att nå ut effektivt till våra medborgare 
med relevant information och sämre förmåga att ha en 
ständigt pågående dialog.
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Skillnader mellan kommungrupper

Bland landsbygdskommuner är det fler än genom
snittet som nyanställt inom kommunikation, ökat vad 
de publicerar på kommunens webb och hur de satsar 
på sociala medier. Att köpa mer annonser är inte så 
vanligt, men det är en lösning som framför allt väljs av 
pendlingskommuner nära större städer.

Ett 20tal kommuner har också valt att inrätta nya 
presstjänster, och det är framför allt i kommuner som 
har en lokal redaktion på plats. 

Finns det då någon koppling mellan kommuner 
utan redaktioner och var kommunen satsat extra 
mycket resurser på kommunikation? I båda  grupperna 
är det vanligaste svaret att resurserna ökat något, men 
det är fler kommuner utan redaktion som anger att 
 resurserna ökat mycket de senaste fem åren (17 procent 
respektive 9 procent för kommuner med redaktion). 
Samtidigt finns det ungefär lika många redaktionslösa 
kommuner som bedömer att resurserna minskat något 
(däremot inte mycket).

I kommuner som saknar en regelbundet bemannad 
redaktion är det procentuellt sett något vanligare att 
publicera mer reportage och nyheter på kommunens 
webb (65 procent respektive 59 procent) och att satsa 
på sociala medier (88 respektive 82 procent). Men de 
kommuner som startat en digital nyhetskanal är, med 
ett undantag, kanske lite överraskande kommuner 
där det finns redaktion på plats. Inrättandet av press



Lokala kommunikatörer versus lokala journalister 2019 | 133132 | Carina Tenor

tjänster mot media sker också oftare i kommuner med 
redaktion (10 procent) än de utan (2 procent). Det 
 resultatet kan ha att göra med att det krävs en viss stor
lek på en kommun för att det ska finnas resurser att 
inrätta en särskild presstjänst. Det kan alltså vara så 
att kommuner där det inte regelbundet finns journa
lister på plats oftare försöker nå ut via sina egna platt
formar, men då inte en digital nyhetskanal, utan via 
kommunwebb och sociala medier.

Relationen till journalistik

Redan i den första undersökningen fanns det kom
munikatörer som menade att de fick fylla luckor som 
journalistiken lämnat och att kommunens sajt blivit 
en allt viktigare nyhetskanal för invånarna. Ibland 
var kommunen till och med rappare med att publi
cera aktuell information på nätet, som störningar som 
 påverkade pendlare. Åter andra betonade att kommu
nens satsningar skett oberoende av mediernas utveck
ling, att det handlar om nya krav på direktkommuni
kation från medborgarna och nya digitala möjligheter 
att ta tillvara (Tenor 2016). I årets enkät var tanken att 
ringa in kommunens inställning till sin egen och medi
ernas roll med hjälp av sju olika påståenden (tabell 3).
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Tabell 3. Påståenden om kommunal kommunikation  
i relation till lokal journalistik

Påståenden
Stämmer 

bra

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt

Stämmer 
dåligt Balansmått

Kommunen har blivit  
tvungen att satsa mer  
på egen information på 
grund av att den lokala 
journali stiken försämrats.

23 % 41 % 36 % 13 %

Det är främst andra  
anledningar som gör att 
kommunen behöver satsa 
mer på egen information

80 % 16 % 4 % +76 %

Kommunen kan gärna  
förse kommuninvånare  
med lokala nyheter om  
allt möjligt

17 % 14 % 69 % 52 %

Kommunens uppgift är 
framför allt att förse  
medierna med underlag  
och pressmeddelanden

14 % 22 % 64 % 49 %

Kommunens information är 
många gånger mer saklig 
och objektiv än rapporte
ringen som görs av lokala 
och regionala medier

51 % 42 % 8 % +43 %

Journalistiska granskningar 
av kommunen blir ofta 
missvisande

29 % 43 % 27 % +2 %

Journalistiska granskningar 
har gett nya insikter och lett 
till ökad kvalitet

38 % 45 % 17 % +22 %

Frågan i enkäten lyder: Hur ställer du dig till följande påståenden om kommunens 
inställning? I tabellen är svarsalternativen ” mycket bra” och ”ganska bra” lagts ihop. I 
balansmåttet har andelen ”stämmer dåligt” i procent dragits från andelen ”stämmer 
bra” i procent. Antal svar=277.

Här framgår att de flesta främst ser andra  anledningar 
till att kommunen behöver satsa på information. Sam
tidigt kopplar nästan en fjärdedel behovet till att resur
serna till lokaljournalistik minskat. 17 procent tycker 
också att kommunen kan förse kommuninvånarna 
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med information om allt möjligt, det vill säga ta på 
sig rollen som mer allmän nyhetsproducent. Detta är 
alltså något som en majoritet av kommunerna säger 
emot, men resultatet visar på olikheterna inom Sveri
ge. Bland landsbygdskommuner är det fler än genom
snittet som kopplar ihop behovet av egen information 
med minskade resurser hos medierna, som tycker att 
deras egen information är mer saklig och objektiv 
och att journalistiska granskningar ofta blir miss
visande och sällan leder till nya insikter. I grupperna 
landsbygdskommuner och kommuner nära större stad 
med låg pendling är det också färre som säger emot 
påståendet att kommunen kan förse kommuninvånare 
med lokala nyheter om allt möjligt. Samma lågpend
lingsorter verkar också minst främmande för att se 
pressmeddelanden och underlag till medierna som sin 
främsta uppgift.

Journalistens jobb

När kommunerna oroar sig för den lokala mediesitua
tionen handlar det dels om invånarnas medievanor, 
men framför allt att journalistiken har för lite resur
ser. Det finns många kommentarer med skarp kritik 
riktad till medierna om bristande närvaro och kvalitet. 
”Bevakningen är inte alltid den bästa och mest genom
tänkta” som en av de svarande konstaterar. Det är bara 
åtta procent av de svarande som säger emot påståendet 
att kommunens information många gånger är mer sak
lig och objektiv än rapporteringen som görs av lokala 
och regionala medier. Rent konkret handlar en stor del 
av kritiken om att lokala journalister inte tar kontakt 
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med kommunen för att kontrollera fakta innan de pu
blicerar. I stället finns erfarenheter av journalister som:

• behandlar ryktesspridning på sociala medier som 
sanning

• inte hinner sätta sig in i händelser och fakta
• går på andrahandsinformation
• sprider felaktiga eller missvisande uppgifter
• tar upp enskilda personers åsikter som att de vore 

sanning
• bara hör ena sidan i en konflikt
• lyfter fram det negativa även när det finns två sidor
• överdriver det negativa
• lyfter samma ämne gång på gång med förutbestämd 

vinkel

En svarande talar om journalistik som ”göder en gam
mal trött skurkbild av kommunen”, en annan om ”ut
armad dystopisk klickjournalistik” där lokalpressen 
bidrar till att skapa en negativ bild av lokalsamhällets 
utveckling. Kommunen kan ha gjort undersökningar 
som visar att brukare är nöjda – sen blir det en rubrik 
på en missnöjd anhörigs åsikter. På en kommun fun
derar man över om det till och med är en strategi från 
tidningens sida att bara höra ena sidan: 

Ibland kontaktar den granskande tidningen inte kommu
nen innan de skriver om ett fall. Då kan det bli väldigt 
snedvridet. Det är som att det är en strategi från tidningen 
för att de vet att om de låter kommunen uttala sig så faller 
nästan hela deras artikel. Detta tycker jag är en risk och 
fara för demokratin.
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”Journalistikens roll är viktig, men på sikt skadas 
journalistikens trovärdighet när snabba vägar tas” är 
att av citaten som pekar mot önskemålet att journa
lister hellre ska sträva mot att vara korrekta och infor
mativa än snabbast med en nyhet. När det blir fel gång 
på gång skadas relationerna mellan media och kom
muner/myndigheter – vilket i en del kommuner alltså 
lett till en känsla av uppgivenhet inför journalistikens 
framtid. Även om det både granskas och rapporteras 
mycket om kommunen kan det finnas kritik om ytlig
het, att medierna ”missar att beskriva de stora sam
hällskeendena och sätta vår verksamhet i relation till 
samhällsomdaningen”.

Kommunikatörerna tycker helt enkelt att journalis
ter ska rapportera balanserat (inte bara negativt om 
kommunen) och ge korrekta, genomarbetade nyhe
ter. Nästan 30 procent instämmer i att journalistiska 
granskningar av kommunen ofta blir missvisande, 
medan nästan lika många säger emot. Även om det 
finns en kritik så är det ännu fler som ser att gransk
ningar gett nya insikter och lett till ökad kvalitet i kom
munen (se tabell 6). En av de svarande kommenterar: 
”Jag ser inget motsatsförhållande i att journalistiska 
granskningar både kan ge nya insikter och ibland blir 
missvisande – det varierar från granskning till gransk
ning.” Kommentaren fortsätter med att det hellre får 
vara några dåliga granskningar än att granskningar
na uteblir helt – även om idealet vore mer nyanser: ”I 
en perfekt värld skulle jag önska att man inte var så 
rädd för att ge kommunen utrymme även om det slå 
hål litegrann på en inledande tes som reportern haft.” 
Fler kommentarer handlar om ojämn kvalitet i lokal
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bevakningen. ”Det är stor skillnad att hantera pålästa 
reportrar som vill informera invånarna jämfört med 
att hantera helt oinvigda reportrar som vill skapa 
 rubriker.”

Vi har reportrar som är otroligt skickliga i att hålla sig 
 objektiva i granskningar och i svåra och komplexa  ämnen, 
vilket ger oss en trygghet i att båda sidor lyfts fram på ett 
professionellt sätt och ger våra invånare en möjlighet att 
bilda en egen uppfattning. Vi har också råkat ut för lokal
reportrar som mer svingar en klubba med påståenden 
som inte går att bemöta och där de inte begriper området 
de är inne [på].

Kritiken kan också handla om att journalisterna gör 
det enkelt för sig genom att inte granska, utan bara 
rapportera om det kommunen själva skriver om. Det 
leder oss in på nästa avsnitt.

När kommunen servar medierna

Betydelsen av oberoende granskning ska vi titta mer 
på i nästa avsnitt, men först något om kommunens roll 
som nyhetsförmedlare – via journalistiken. I enkäten 
2017 ställdes en specifik fråga om pressmeddelanden, 
och resultatet visade att drygt åtta av tio kommuner 
hade erfarenhet av att deras pressmeddelanden publi
cerats i princip rakt av utan ändringar. Framför allt 
gällde detta lokal dagspress och gratistidningar, men 
även till viss del inom public service (Tenor 2017). I år 
fanns ingen specifik fråga om detta, men trenden ver
kar bestå, med kommentarer som: ”Våra pressmed



Lokala kommunikatörer versus lokala journalister 2019 | 139138 | Carina Tenor

delanden publiceras oftast utan ändringar”. Kom
muner märker också rent konkret att satsningar på 
pressmeddelanden leder till ett ökat medialt utrymme. 

Jag har kunnat jobba strategiskt och kontinuerligt med press
frågor, till exempel genom att skicka pressmed delanden, 
hjälpa till med fotografering och att jobba med information 
på vår hemsida (som numera bevakas av  regionalpressen).

Både tv, radio och lokal/regional media gör regelbundet 
 reportage från [kommun]. Ofta efter initiativ där vi  skickat 
ut pressmeddelanden som kan röra den kommunala verk
samheten.

Att uppdatera den vanliga hemsidan utan att rikta sig 
specifikt till medierna verkar också fungera för att öka 
bevakningen. ”Medier hämtar information och text 
från våra kanaler i högre utsträckning än tidigare och 
citerar från våra texter.” En kommentar handlar om att 
den lokala mediebevakningen är ”alldeles för beroende 
av vad vi som kommun publicerar i sociala medier eller 
på hemsida.” Det här kan vara ännu tydligare utanför 
länens residensstäder: ”Det finns väldigt få egna idéer 
som genomförs kring vårt område på det sätt man har 
idéer kring exempelvis [länets residensstad].”

Glesbygdskommun innebär i sig extremt låg mediebevak
ning. Lokaljournalisternas bevakningsområde är  mycket 
stort. Den stora skillnaden är att vi jobbar mer med utåt
riktad kommunikation, t ex pressmeddelanden och egna 
nyheter som plockas upp och kompletteras av medierna. 
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Kommunikatörernas roller

I inledningen beskrevs tre olika logiker som sam
existerar och ibland drar åt olika håll inom  offentliga 
organisationer. Här tittar vi lite närmare på olika 
 exempel på just dessa tankesätt.

Varumärkeslogik

Flera kommuner är kritiska till vad de ser som en 
 negativ bias i mediernas rapportering från kommu
nen. Det här beskrivs som ett önskemål om balanserad 
rapportering, men berör ju också bilden som skapas 
utåt av kommunen. I sitt eget arbete kan kommunen 
också göra uttalade satsningar som handlar om att 
sprida en positiv bild, exempelvis i form av fler artik
lar och uppdateringar: ”Enheten arbetar också mer 
med att nå ut internt om att medarbetarna ska höra 
av sig om förslag till positiva händelser värda att upp
märksamma.” Även där man ser kommunens sajt som 
främst en plattform för service kan sociala medier och 
särskilda sajter bli passande forum för den del av kom
munikationen som de kallar storytelling.

Journalistisk logik

Det är bara ett fåtal kommuner (11 stycken) som in
stämmer helt i att kommunen kan förse invånarna med 
nyheter om allt möjligt. Tillsammans med svaren som 
instämmer ganska mycket blir det ändå knappt var 
femte kommun som ser en möjlig roll i att vara lokal 
nyhetsproducent i bredare bemärkelse. Bakgrunden 
kan vara att medierna uteblir från bevakning och  större 



Lokala kommunikatörer versus lokala journalister 2019 | 141140 | Carina Tenor

händelser trots tips: ”Det skulle behövas lite konkur
rens och utökad rapportering om vår kommun”.

Ibland beskrivs kommunens verksamhet i journa
listiska termer, att webben har en nyhetssektion eller 
fungerar lite som en nyhetskanal och att kommunen 
har en egen redaktion. Det betyder inte att kommunen 
jämför sin verksamhet med journalistik. En kommun 
med egen tidning påpekar särskilt att ”ambitionen 
med den är inte journalistisk”. En annan kommun ger 
samma förbehåll för sitt nystartade tryckta nyhets
brev: ”Den är inte en tidning.”

Uppdraget för en kommunal redaktion beskrivs i 
stället som att berätta för skattebetalarna vad de får 
för sina skattepengar. Här närmar vi oss en administ
rativ logik – fokus är att informera, förklara och nå ut 
med samhällsviktig information.

Det är positivt att kommuner satsar mer resurser på kom
munikation. Det är orimligt att använda skattebetalarnas 
pengar utan att berätta vad man gör, hur, när och varför. 
Många kommuner har mycket kvar att göra för att  jobba 
proaktivt (berätta innan beslut tas), transparent och 
 öppna upp för dialog med sina målgrupper.

Administrativ logik

I ett av påståendena i enkäten ställdes kommunens 
 uppdrag att publicera i egna kanaler mot att gå via 
medi erna (se tabell 6). En invändning mot formu
leringen var att allt en kommun kommunicerar inte 
är medialt intressant, utan mer ”information som in
vånarna söker efter – som skolval, när det är samråd, 
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 kultur och fritidsaktiviteter, när vi snöröjer deras om
råde etc.” En kommun beskriver en utveckling av tän
ket från kommunen som publicerande nyhetsredak
tion till fokus på dialog och ett användarperspektiv: 
”medborgarna vill INTE läsa våra nyheter, de vill an
mäla simskola!” Kommunikatörens uppdrag innebär 
inte bara att kommunicera om nya saker, utan under
lätta för den som vill söka bygglov eller sortera avfallet 
rätt, påpekar en annan. Men när journalistiken mins
kar kan det också uppstå ett sug efter ökad bevakning 
från invånarna: ”Medborgarna ringer till oss och vill 
att vi ska ta över rollen och vi svarar att det gör vi abso
lut inte ur demokratisynpunkt.”

Med en administrativ, byråkratisk logik blir det en
kelt att dra en linje mellan journalister och kommuni
katörer. ”Vi ska informera sakligt om beslut som fat
tats och vad de innebär för invånarna, medierna får ju 
självklart välja vilken vinkel de vill. Vi har olika upp
drag helt enkelt.”

Här kommer vi tillbaka till vad som i stället för
väntas av journalisterna.

Olika roller – ett demokratiskt ideal

Som vi sett så relaterar de flesta kommunerna inte 
sina förändringar till journalistikens kris. Att de mås
te publicera mer i sina egna kanaler handlar i stället 
om att invånarna förväntar sig att hitta information 
där. Här kritiseras också sättet att ställa antalet kom
munikatörer mot antalet journalister som att jämföra 
äpplen och päron. ”Kommunikatörer i offentlig sektor 
jobbar primärt inte för att mörka fel och krishantera i 
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media. Deras uppdrag är att berätta vad kommunernas 
verksamheter gör, vilka ärenden som finns på den po
litiska agendan och självklart även när det begås fel.” 
Liknande tankar uttrycks i följande citat: ”Primärt 
ämnar vi att sakligt informera våra invånare snarare 
än att arbeta med påverkan och opinion. Vi har inte för 
avsikt att styra det lokala mediebruset utan välkomnar 
snarare de granskningar som görs”. Lite skarpare kan 
omdömet om medieföretagen och journalisterna låta 
så här: ”De måste hitta andra sätt att finansiera sig. 
Och de kan inte fortsätta köra martyrkortet att alla 
kommunikatörer stjäl deras jobb. Vi har olika uppdrag 
och även en kommunikatör har etiska riktlinjer att för
hålla sig till”.

Sveriges kommunikatörers ordförande oroar sig 
över ett minskande samhällsintresse, men i enkäten 
kommenterar flera att invånare hör av sig och efter lyser 
mer information: ”Den lokala rapporteringen uppfat
tar jag som efterfrågad från medborgarna, man vill 
ha en närhet till nyheter, förstå och lära sig om sådant 
som händer i ens direkta närhet. Engagemang hänger 
ihop med möjlighet till insikt. Synd om det minskar.” 
Många i kommunSverige riktar förväntningar mot 
att journalistiken ska uppfylla en roll i ett lokalt demo
kratiskt system. I enkäten finns gott om kommentarer 
som rör skillnaden mellan kommunikation och jour
nalistik, och att det behövs både kommun info och 
kommunjournalistik. ”Vi är transparenta men tycker 
ändå att det är viktigt för demokratin att journalisten 
gör sitt jobb,” lyder en kommentar. En annan påpekar 
att journalister kan lyfta andra ämnen än vad kommu
nen kan eller ska göra, ytterligare en att det är journa
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listiken som ytterst kan gå in djupare på vad olika be
slut verkligen innebär för medborgarna. Och om ingen 
granskar vad som sker i kommunen och hur kommu
nen sköter sitt uppdrag uppstår ”grogrund för misstro 
från allmänheten och risk för oegentligheter och slarv 
från kommunens sida.” Ett annat citat lyder: ”Gransk
ning av hur beslut fattas och genomförs från media är 
en av de viktigaste funktioner vi har i samhället och 
det uppdraget tillhör journalister.” Här ser vi att även 
kommunerna efterlyser en balans mellan kommunens 
information och kritisk granskning från lokalpress. ”I 
en perfekt värld hade de små och mellanstora redak
tionerna haft fler verktyg för att kunna granska på ett 
djupare sätt.”

En ömsesidig relation och ett demokratiskt 
uppdrag

Ingen förväntar sig att kommuner eller regioner ska 
kunna fylla rollen som oberoende medier. Samtidigt 
ser många en problematik i att skattepengar används 
till nyhetsproduktion, särskilt i en tid när medieföre
tagen krisar. I sin forskning om regionala VGR Fokus 
ser Grafström och Rehnberg (2019) att kommunika
törerna fortfarande försöker hitta sin roll – den här 
 typen av nyhetssajter som finansieras av offentliga 
organisationer är trots allt en relativt ny företeelse 
i Sverige. De ser vikten av att följa utvecklingen och 
villkoren för offentliga organisationers nyhetsproduk
tion och vilka effekter det får för samhället. Den här 
enkäten visar exempel på de olika logiker som styr den 
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offentliga kommunikationen, och hur skillnaderna 
mellan rollen som kommunikatör och journalist beto
nas i många svar.

Kritik riktas därför också mot själva debatten 
journalister versus kommunikatörer, vilket lett till 
att svarande upplever att information och kommuni
kation inte får de resurser som behövs inom kommu
nen. Branschorganisationen Sveriges kommunikatö
rer förutspår själva nedskärningar de närmaste åren. 
Samtidigt efterlyser stora delar av kommunSverige 
balans – att bra kommuninformation kompletteras 
med bra kommunjournalistik – att medieföretagen 
ska stå för redaktionell närvaro och genomarbetade 
 granskningar.
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Långt från lagom 
– svenska nyhetskonsumenter i ett  
internationellt perspektiv

Ingela Wadbring*

Konkurrensen om människors tid, uppmärksamhet 
och pengar ökar hela tiden. Det finns emellertid en 
naturlig begränsning i hur mycket tid vi kan lägga på 
medier, där dygnet sätter ramarna. En vanlig dag an
vänder människor medier i ungefär sex timmar ( netto) 
i genomsnitt, och det såg ungefär likadant ut också 
innan digitaliseringen.1 Med tanke på förändringen 
i utbudet de senaste decennierna, innebär det att vi  
måste välja och välja bort på ett annat sätt än i en för
digital tid. Och ju större valmöjligheter vi har, desto 
större betydelse får vårt personliga intresse för vad 
vi kommer att ta del av; vi tenderar då att välja bort 
det tyngre innehållet till förmån för det lättare, och 
vi  väljer det vi är specifikt intresserade av snarare än 
det allmänna.2 En risk är därför att nyheter kommer i 
skymundan. 

Det finns också en övre gräns för hur mycket pengar 
som kan spenderas på medier, men utgifterna för me

* Ingela Wadbring är professor i medie och kommunikationsvetenskap 
vid Mittuniversitetet.

1 Mediebarometern 2018 (2019).
2 Prior (2007).
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dier ökar fortfarande stadigt i de svenska hushållen. 
Mest pengar lägger vi på att alls få tillgång till medier – 
i genomsnitt 8 000 kronor per år – och därnäst kommer 
rörlig bild med 6 500 kronor per år. Ett genomsnittligt 
hushåll lägger 1 700 kronor om året på nyhetsmedier.3

De allra flesta svenskar tar del av nyheter i en  eller 
annan form på regelbunden basis. Även de som är 
 ointresserade har svårt att helt undvika nyheter, efter
som nyhetsbitar finns snart sagt överallt. Men det är 
förstås skillnad på att ta del av en helhet som en pro
fessionell journalist valt ut och redigerat, jämfört med 
lösviktsnyheter i ett digitalt flöde, ibland med oklart 
ursprung. Det finns också människor som aktivt väljer 
att inte ta del av nyheter därför att de mår dåligt av allt 
elände som nyheterna rapporterar om. News resisters, 
eller nyhetsmotståndare, kan vi kalla dem.4 Därtill 
har vi news avoiders, eller nyhetsundvikare, som helt 
 enkelt inte är intresserade av nyheter.5 

I detta kapitel redovisas de viktigaste förändring
arna över tid, men fokus är att jämföra Sverige med 
 andra länder. Ser vår nyhetskonsumtion ut ungefär 
som på andra håll i världen? 

En allmän dalande trend

Sedan sekelskiftet minskar användningen av traditio
nella nyheter. Användningen av nyheter i radio och tv 
är förhållandevis stabil, där tar fortfarande tre fjärde

3 Facht & Ohlsson (2019).
4 Exempelvis Woodstock (2013); Song m fl (2017).
5 Exempelvis Strömbäck (2017); Wadbring (2015).
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delar av alla svenskar del av riksnyheter minst tre 
 dagar i veckan. Två tredjedelar tar del av lokala nyhe
ter i  radio/tv. I båda fallen fi nns en viss nedgång, men 
 måttlig (fi gur 1). Nyhetskonsumtion via sociala  medier 
tycks ha stagnerat, eventuellt som en konsekvens av att 
de fl esta nyhetsmedier idag har sitt material bakom en 
betalvägg och spridningen av dem därmed minskar. 

Figur 1. Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka, 2000–2018 
(procent)

Kommentar: År 2018 löd frågorna ’Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetspro-
gram eller nyhetstjänster?’, ’Läser eller tittar du regelbundet i någon morgontidning på 
papper?’, ’Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande?’ samt ’Hur ofta brukar 
du ta del av nyheter från följande på internet?’. Svarsalternativen var ’Dagligen’, ’5–6 
dagar per vecka’, ’3–4 dagar per vecka’, ’1–2 dagar per vecka’, ’Mer sällan’ samt ’ Aldrig’. 
 Lokala nyheter i radio/tv = Sveriges Radio P4, SVT:s lokala nyhetssändningar samt TV4:s 
lokalnyheter (fram till 2013). Riksnyheter = Rapport, Aktuellt, Nyheterna i TV4, Eko-
nyheterna samt sedan 2015 nyheter i Sveriges Radio P3. Morgontidningar på papper 
inkluderar dagliga gratistidningar. Figuren redogör för andelen som tar del av nyheter 
minst 3 dagar per vecka. I basen för beräkningarna ingår även de som inte har besvarat 
frågan. Antalet svarspersoner är 10 793 år 2018. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2000–2018, Andersson (2019).
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Stabilitet kan också ses ifråga om lokala gratistid
ningar, som där de utkommer har en stadig och stor 
 publik.6 

För morgonpressen finns dock ingen stabilitet. Det är 
bland morgontidningarna den största förändringen över 
tid står att finna. Den digitala användningen av såväl 
morgon som kvällstidningar ökar över tid, och kvälls
pressen är lika stor idag som för två decennier sedan. 
Men för morgontidningarna kompenserar den  digitala  
 ökningen inte för nedgången på papper (figur 2). 

Figur 2. Läsning av morgontidningar en genomsnittlig dag  
i befolkningen 9–79 år, 2000–2018 (procent)

Källa: Mediebarometern 2018 (2019).

Några enskilda morgontidningstitlar har en majoritet 
digitala prenumeranter, men annars är det  fortfarande 
pappret som dominerar.7 Det gäller inte minst på in
täktssidan, både ifråga om annonser och prenumera

6 Wadbring & Weibull (kommande, 2020).
7 Medieekonomi 2018 (2019).
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tioner. Motsatsen gäller kvällstidningarna, där an
vändningen online är betydligt mer omfattande än 
på papper, och intäkterna följer användningen även 
på annonssidan. På ett likartat sätt ser det ut i många 
 andra länder också. 

Var söker vi förklaringen?

Det är inte möjligt att ge en enda förklaring till för
ändringen, utan flera olika faktorer samverkar. En vik
tig faktor är mediestrukturen, som möjliggör val och 
bortval, och en annan är individens egenskaper och 
preferenser.8 Den i särklass tydligaste individuella för
klaringsfaktorn är ålder, eller snarare generationstill
hörighet. De medier vi växer upp med, tenderar att bli 
de som ses som ”naturliga” för oss.9 Även om vi utökar 
vår medierepertoar när nya medier eller plattformar 
tillkommer på marknaden, så slutar vi inte använda 
de gamla. Det innebär att många äldre använder såväl 
analoga som digitala medier, men att de flesta yngre 
inte är inskolade i att använda analoga medier utan i 
huvudsak digitala.10 Som en konsekvens av det, kan vi 
heller inte förvänta oss att utvecklingen ska  driva åt ett 
annat håll än åt den digitala.

Generationstillhörighet är dock inte den enda vikti
ga individförklaringen. Ett annat exempel är samhälls
engagemang. Det är en förklaringsfaktor som får allt 
större betydelse i ett medielandskap som ger många 
valmöjligheter. Framför allt är det de unga,  uppvuxna 

8 Wadbring & Bergström (2019).
9 Zukin m fl (2006). 
10 Bergström & Wadbring (2019). 
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i det digitala medielandskapet, som skiljer sig åt i 
medievanor beroende på styrkan i deras samhälls
engagemang. De engagerade har en stark koppling till 
dagspress och public servicemedier. De mindre enga
gerade saknar en sådan koppling.11 En tredje viktig 
faktor är klasstillhörighet. Det handlar bland annat 
om att de som kan kallas kulturellt kapitalsvaga orien
terar sig betydligt mer mot underhållning än nyheter, 
och att samma grupp orienterar sig mer mot det  lokala 
än det kosmopolitiska. Mönstret gäller tvärs över 
plattformsgränser.12 

Sverige i världen

Även om vissa trender avseende nyhetskonsumtion 
och digitalisering är likartad världen över, så finns 
det  också skillnader mellan olika länder. För länge 
sedan talade man om de nordiska länderna som 
brännvinsbältet där man läste tidningar, till skillnad 
från vinbältet i södra Europa där man istället såg på 
tv. Såväl kausalitet som korrelation kan ifrågasättas, 
men skillnaderna mellan nord och syd fanns där likväl. 
Utan att blanda in alkohol har mönstret senare kunnat 
beläggas.13

När vi talar om Sverige som landet lagom, är vi helt 
fel ute. Med jämna mellanrum görs en internationell 
undersökning där människors kulturella värderingar 
undersöks. Utifrån resultaten är det möjligt att rita en 
slags kulturell karta. De två axlar som kartan bygger 

11 Andersson (2019).
12 Lindell & Hovden (2016).
13 Hallin & Mancini (2004). 
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på handlar om människors syn på livet (xaxeln) där 
rangordningen går från ren överlevnad till självför
verkligande. Den andra axeln (yaxeln) mäter tradi
tionella värderingar där rangordningen går från reli
giösa föreställningar och respekt för auktoriteter, till 
sekulära och rationella värderingar. När olika länder 
plottas in på kulturkartan, är svenskarna mest udda 
(figur 3) och därmed väldigt långt från lagom. Vi är det 
mest frihetsälskande och sekulära folket av alla. Våra 
motsatser finns ibland annat Jordanien, Marocko och 
Tunisien, där livet fortfarande handlar mer om över
levnad än om självförverkligande, och där religion och 
traditionella värderingar är viktiga.

Figur 3. Kulturkartan 2015

Källa: World Value Survey (2019). 
Kommentar: Det finns viss rörelse i kartan över tid, men Sverige låg även 1996 på 
samma plats. 
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I vilka avseenden skiljer sig då svenskarna från  andra 
ifråga om mediekonsumtion och attityder till  medier? 
På flera olika sätt. Hårdraget kan en säga att vi är 
både bäst och sämst i klassen, utifrån en traditionell 
 normativ ståndpunkt. I det följande har jag valt ut 
tre  länder att jämföra Sverige med, som befinner sig 
på olika platser på den kulturella kartan: Irland, som 
skiljer sig från Sverige på yaxeln, dvs den religiösa 
sekulära  skalan; Japan, som skiljer sig från Sverige 
på xaxeln, dvs  axeln för överlevnadsjälvförverk
ligande; samt Bulgarien som befinner sig långt ut på 
den sekulära yaxeln precis som Sverige, men i andra 
ändan av skalan ifråga om överlevnadsjälvförverk
ligande. Samtidigt måste det poängteras att lika lite 
som vin/spritkonsumtion går att koppla direkt till 
medie konsumtion, går det att koppla samman våra 
 värderingar (kartan ovan) med vår nyhetskonsumtion 
(data  nedan). Men som tankefigur och diskussions
underlag kan det ändå fungera. 

Näst bäst i klassen

Från att ha gett bort nyheter gratis online, tar de  allra 
flesta mediehus i Sverige idag betalt. Det finns flera 
olika varianter av betalväggar och prenumerations
modeller. Som nämnts ovan, väger de digitala prenu
merationerna ännu inte upp för tappet i print totalt 
sett, men vi kan ändå konstatera att svenskarna är näst 
bäst i klassen i hela världen på att betala för nyheter 
online. Det är bara Norge som klår oss (34 procent). 
De tre länder som valdes ut som jämförelse, ligger alla 
betydligt lägre än Sverige (figur 4).
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Figur 4. Andel av befolkningen som betalar för nyheter online  
i fyra länder, 2019 (procent)

Källa: Reuters Digital News Report 2019 (2019). 

Inte ens hälften så stor andel på Irland betalar för ny
heter online som i Sverige, och ännu färre i Bulgarien 
och Japan. Skälen är emellertid delvis olikartade. 

Mediestrukturen uppvisar vissa likartade drag på 
Irland och i Bulgarien. Irlands största nyhetssajter är 
gratis online. Två av dem har analoga förlagor,  medan 
tre av dem inte har det. I Bulgarien finns i princip bara 
en tidning med betalvägg, vilket rimligen är förklaring
en till den låga graden av digitala prenumerationer.14 

Det japanska samhället karaktäriseras av en stark 
plikt att läsa dagstidningar, men man gör det fortfaran
de på papper. Japanska mediehus är rädda för kanni
balisering och för att tappa intäkter från pappret, vilket 
gör att satsningarna online är måttliga och därmed en 
första förklaringen till lågt intresse att betala för nyhe
ter online. En andra förklaring är att det finns en stor 
gratis nyhetssajt, Yahoo! News, vilket gör betalnings
viljan till en ickefråga.15 

14 Warren (2019); Antonov (2019). 

15 Sawa (2019).
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Betalningsviljan för nyheter är ett mått på nyheters 
ställning i ett samhälle, och kan kompletteras med 
ett andra mått: andelen nyhetsundvikare. Andelen 
så kallade nyhetsundvikare är relativt liten i Sverige. 
Beroende på vilken slags nyhetsmedier som inklude
ras i underlaget varierar resultaten, men med relativt 
generösa gränser och alla tillgängliga medier i såväl 
analog som digital form inkluderade, kan sägas att 
andelen  nyhetsundvikare är mycket liten. Det hand
lar om  några procentenheter.16 Däremot är det ju så 
att olika medier ger olika slags kunskap i exempelvis 
poli tiska frågor, men det är delvis en annan fråga som 
inte  berörs här.17 Också i ett internationellt perspektiv 
ligger Sverige lågt avseende andelen människor som 
 säger sig undvika nyheter ofta eller ibland (figur 5). 

Figur 5. Andel av befolkningen som säger sig undvika nyheter 
ofta eller ibland i fyra länder, 2019 (procent)

Källa: Reuters Digital News Report 2019 (2019). 

16 Wadbring (2015).
17 Se till exempel Strömbäck (2017); Shehata & Strömbäck (2018).
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Av de fyra jämförda länderna är det bara Japan som 
ligger under oss ifråga om människor som själva upp
ger att de försöker undvika nyheter ofta eller ibland. 
Att det ser ut så är föga förvånande: plikten att ta del av 
nyheter är mycket stark i Japan, och av samtliga under
sökta länder i studien (totalt 38) så ligger Japan lägst. 
Sverige ligger sjua från slutet av samtliga undersökta 
länder, och även här finns en väl utbredd pliktkänsla 
att ta del av nyheter. Bulgarien, som av samtliga under
sökta länder i Reuters Institutes studie ligger på fjärde 
plats i listan avseende hur stor andel som undviker ny
heter, har också en mycket stor andel av befolkningen 
som menar att nyheterna är alltför negativa. Det kan 
åtminstone vara en delförklaring till att det finns skäl 
att undvika dem.

En av de stökiga i klassen

Ett annat område där Sverige utmärker sig i interna
tionella jämförelser handlar om användningen av 
populistiska medier. Hälften av den svenska befolk
ningen känner till sajter som Fria tider, Nyheter idag, 
Samhällsnytt med flera. Drygt var femte (22 procent) 
är också varit inne på någon av dessa sajter en vanlig 
vecka. Det är en betydligt större andel än i många an
dra länder. Mönstret liknar USAs, medan det skiljer 
sig helt från exempelvis Nederländerna där den här 
 typen av sajter nästan helt saknas.18 

18 Digital News Report 2019 (2019).
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En annan sak som skiljer Sverige från övriga län
der är att de populistiska sajterna i samtliga fall kan 
karaktäriseras som högerpopulistiska. I en del andra 
länder fi nns populistiska sajter med såväl höger som 
vänsterinriktning. En tredje sak som också skiljer sig 
åt, är hur stor andel av befolkningen som den största 
populistiska sajten i respektive land samlar (fi gur 5). 
De länder som använts som jämförelse till Sverige tidi
gare i detta kapitel fi nns inte redovisade på detta sätt 
i Reuters rapport. Figur 6 visar istället de länder som 
rapporten ger denna typ av redovisning för. 

Figur 6. Andel av befolkningen som varje vecka besöker 
landets största populistiska sajt, 2018 (procent)

Källa: Digital News Report 2019 (2019).
Kommentar: Den största populistiska sajten i Sverige är Nyheter idag.

Alla länder är inte med i fi gur 6, och det kan förstås 
fi nnas länder som ligger både högre och lägre än de 
länder som nu redovisas. Även om skillnaderna  mellan 
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länder i många fall är måttliga, så kan vi  konstatera 
att Sverige ligger högre än grannländerna. Japan 
 utmärker sig även här. Ett intressant förhållande som 
 möjligen går att koppla till användningen av populis
tiska sajter är att i Japan är Facebook inte det största 
 sociala nätverket. Både Youtube och Twitter är  större, 
och skälet som förs fram är att man i de båda sist
nämnda fallen kan vara anonyma och därmed prata 
om vad som helst.19 Behovet av populistiska sajter kan 
möjligen därför vara mindre. 

Långt från lagom

Sverige och svenskarna är således inte lagom. Våra 
värderingar skiljer sig från andra länders, och en del 
av våra vanor gör också det. I det här kapitlet går det 
inte att dra några slutsatser om huruvida svenska vär
deringar hänger samman med svenska konsumtions
mönster ifråga om nyheter. Däremot kan vi konsta tera 
att det är vi som skiljer oss från alla andra i många 
olika avseenden. Vi är individualister som strävar  efter 
självförverkligande, vi ligger i framkant ifråga om att 
betala för nyheter online, vi har en stark norm som 
säger att man bör ta del av nyheter – men dessa kan 
också vara av annat slag än traditionella nyheter. Det 
finns en logik i det. Som folk betraktat är vi ganska 
nyhetsorienterade, men när den politiska vinden blå
ser åt ett nytt håll, så uppstår också nyhetsmedier som 
passar just den vinden. 

19 Sawa (2019). 
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Den svenska befolkningens förtroende för medier 
präglas av en påtaglig stabilitet. Få förändringar har 
skett i förtroendenivåerna under 2000-talet. Public 
 service-medierna toppar förtroendeligan, medan kvälls-
pressen och kommersiella radiokanaler hamnar längst 
ned på skalan. Så ser åtminstone mönstret ut på en över-
gripande nivå. Under ytan har det dock rört på sig i  vissa 
grupper. Det är tydligt att allmänhetens för troende för 
medier har kommit att bli mer parti politiserat, där i 
synnerhet skillnader i förtroendenivåer har ökat  mellan 
sympatisörer till partier på den vänstra delen av den 
 politiska spelplanen och sympatisörer till partier på 
den högra planhalvan.

Möjligen är det ett resultat av debatten om tradi-
tionella medier som följt i spåren av en förändrad 
mediemarknad, där mediernas nyhetsvärdering och, 
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inte minst, deras centrala position i samhället har 
ifråga satts (Garret m fl, 2012; Peters & Broersma, 
2013; Horz, 2018). I Sverige har medierna kritiserats 
för att medvetet mörka i rapporteringen om exempel-
vis invandring (Andersson, 2017), liksom att  medier 
låter sin politiska inriktning styra nyhetsurvalet 
(Carlsson & Weibull, 2018). Studier har också visat 
att en inte obetydlig andel av befolkningen upplever 
att journalister vinklar nyheter efter personliga åsik-
ter (Andersson, 2018). Den senare uppfattningen har 
även visat sig i studier från andra länder (jfr Schultz m 
fl, 2017:254). Samtidigt visar forskning att större delen 
av den svenska befolkningen anser att nyhetsmedier i 
allmänhet är mycket tillförlitliga (Andersson, 2019). 
Tidigare studier har också visat att en stor andel upp-
lever att svenska medier ofta ger en bra bakgrund till 
sådant som har hänt (Andersson, 2018). 

Det är inte alldeles enkelt att förstå människors för-
troende för medier. Beroende på frågeställningen ten-
derar de bilder som målas upp att skifta i en rad olika 
nyanser. Och så behöver det förstås också vara, med 
tanke på hur komplex förtroendefrågan i realiteten är. 
Med fler studier och med fler ingångsvinklar kan ytter-
ligare pusselbitar hittas, som kan hjälpa forskningen 
förstå mekanismen bakom medieförtroende. En sådan 
pusselbit kan hittas i frågan om hur stort förtroende 
människor har för mediernas bevakning av olika sam-
hällsfrågor. När den samlade bedömningen bryts ned 
i mindre delar visar det sig inte bara att allmänhetens 
förtroende skiljer mellan olika medieslag – det finns 
också stora skillnader både i bedömningen av olika 
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ämnesområden och i differensen mellan olika sam-
hällsgruppers förtroendenivåer. 

Med utgångspunkt i resultat från 2016–2018 års na-
tionella SOM-undersökning1, genomförda vid SOM- 
institutet vid Göteborgs universitet, redovisar det här 
kapitlet hur människors förtroende för svenska ny-
hetsmediers samhällsbevakning inom sju områden ser 
ut. Likt resultaten från 2016 och 2017 års mätningar, 
visar utfallet att det även 2018 är mediernas bevakning 
av sjukvården som hamnar i toppen, medan bevak-
ningen av brottslighet och invandring hamnar i botten. 
Jämförelser mellan de tre åren visar på en tydlig stabili-
tet i förtroendenivåer. Likt förtroendet för medieinsti-
tutioner och medieorganisationer, är förtroendet för 
mediernas nyhetsbevakning tydligt partipolitiserat, i 
synnerhet när det gäller områden som brottslighet och 
invandring. 

Medieförtroendet och dess centrala 
förklaringsfaktorer

Frågan om allmänhetens förtroende för medier har 
legat i forskningens blickfång under lång tid (Elliot 
1997:8–9). Förtroende och tillit är centrala grund-
stenar i det fungerande samhället, vari medier i egen-
skap av tredje statsmakt utgör en viktig komponent. 
Det innebär att förtroendet för medier, mer specifikt 
för  nyhetsmedier, är en viktig del av det allmänna sam-
hällsförtroendet. Internationellt har svenska  folket  

1 För en beskrivning av de nationella SOM-undersökningarna, deras 
genom förande, urval och svarsfrekvens, se Weissenbilder 2019.
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sedan länge karakteriserats av ett stort samhällsför-
troende (Charron & Rothstein, 2015), ett resultat som 
gäller också i slutet av 2010-talet. Förtroendet för  radio 
och tv har genomgående legat på en hög nivå, medan 
dagspressen däremot har varit placerad något  längre 
ner på förtroendestegen (Andersson, 2019; Elliot, 1997). 
År 2018 svarade drygt hälften av respondenterna i den 
nationella SOM-undersökningen att de har stort för-
troende för radio och tv, medan ungefär en tredjedel har 
stort förtroende för dagspressen (Andersson, 2019).

Det allmänna mönster som kan utläsas ur den  årliga 
SOM-undersökningen är att det råder en stor sam-
stämmighet i människors förtroendebedömningar av 
medier som samhällsinstitutioner. Det hindrar förstås 
inte att det på en del punkter finns tydliga skillnader 
mellan olika grupper. Mellanmänsklig tillit2, sam-
hällsengagemang och ålder är faktorer som är centrala 
för hur människor skattar sitt förtroende för medier. 
Till de mest förtroendefulla grupperna hör de som 
har stor tillit till andra människor, de som på olika 
sätt uttrycker engagemang för samhället samt äldre 
individer. Därtill har partisympati under de senaste 
åren kommit att bli en viktig faktor för att förklara 
skillnader i förtroendenivåer, där i synnerhet sympa-
tisörer till Sverigedemokraterna utmärker sig genom 
lägre  förtroendenivåer än övriga partiers sympati-

2 Mellanmänsklig tillit mäts i den nationella SOM-undersökningen 
 genom frågan i vilken utsträckning det går att lita på människor i all-
mänhet. Svarsskalan går från 0 (Det går inte att lita på människor i all-
mänhet) till 10 (Det går att lita på människor i allmänhet). Skalsteg 0–3 
betraktas som låg mellanmänsklig tillit, medan skalsteg 8–10 betraktas 
som hög mellanmänsklig tillit. Se vidare Holmberg & Rothstein 2017. 
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sörer. Förtroendenivåerna varierar också  efter hur väl 
människor upplever att nyhetsmediernas bevakning 
tar upp sådant som är av relevans för den en skilde 
( Andersson, 2019). Flera av dessa faktorer är även 
 viktiga för att förklara människors förtroende för 
mediernas  nyhetsrapportering. 

Förtroendet för samhällsbevakningen:  
sjukvården i toppen, invandringen fortsatt i botten

Den stabilitet som forskningen pekar mot när det 
 gäller människors förtroende för medier i allmän-
het, är tydlig också i förtroendet för svenska mediers 
 nyhetsbevakning. Mellan 2016–2018 har responden-
terna i den nationella SOM-undersökningen ombetts 
uppge hur stort förtroende de har för nyhetsrapporte-
ringen om sjukvården, klimatet, näringslivet, arbets-
marknaden, EU, brottsligheten samt invandringen 
(tabell 1). Vid samtliga tre mättillfällen har sjukvården 
varit det bevakningsområde som människor uttryckt 
störst förtroende för, medan förtroendet för nyhets-
rapporteringen om invandringen hamnat i botten. I 
2018 års SOM-undersökning uppger 53 procent att 
de har åtminstone ganska stort förtroende för sjuk-
vårdsrapporteringen. Resultatet ligger i linje med det 
allmänna samhällsförtroendet, där sjukvården sedan 
länge placerat sig bland institutioner med högst för-
troende (Holmberg & Weibull 2017; Andersson & 
Weibull 2018). I denna bedömning finns sannolikt en 
spill-over-effekt, där det höga förtroendet för sjuk-
vården i sig bidrar till ett högt förtroende för nyhets-
mediers bevakning av området. 
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Sammantaget går det att urskilja fyra tydliga grup-
peringar i människors förtroende för medierapporte-
ringen, där sjukvårdsbevakningen utgör ett slags tät-
grupp. I den andra grupperingen hittas rapporteringen 
om klimatet och näringslivet, där knappt hälften av 
svenskarna har stort förtroende för mediernas rap-
portering om ämnet: 44 procent för klimatet och 43 
procent för näringslivet. Nästa gruppering omfattar 
EU och arbetsmarknaden, där 39 respektive 38 procent 
känner förtroende för mediebevakningen. I den fjärde 
och sista gruppen återfinns nyhetsrapporteringen om 
brottslighet respektive invandring, där andelen för-
troendefulla är 33 respektive 29 procent. Jämfört med 
resultaten från föregående års mätningar, visar 2018 
års studie på en ytterst påtaglig stabilitet i förtroende-
nivåerna för de olika bevakningsområdena. Det kan 
förvisso skilja någon enstaka procentenhet mellan ett 
eller två av åren, men dessa är i inget fall signifikanta. 
Något förvånande är kanske att den så kallade valårs-
effekten inte tycks ha någon påverkan på förtroendet 
för mediernas samhällsbevakning. I samband med val-
år tenderar människor att göra mer positiva bedöm-
ningar av centrala samhällsinstitutioner, vilket exem-
pelvis bidrar till högre förtroendenivåer för politiska 
institutioner som regeringen, riksdagen och kommun-
styrelserna, samt för sjukvården, grund skolan och 
polisen (jfr Holmberg & Weibull, 2017). Någon så-
dan effekt går dock inte att skönja i förtroendet för 
mediebevakningen, vilket troligen hänger samman 
med att det generella förtroendet för medier oftast inte 
får samma uppsving under valår som förtroendet för 
 övriga samhällsinstitutioner.
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Tabell 1. Förtroende för svenska mediers samhällsbevakning 
2016–2018 (procent)

Mycket 
stort

Ganska 
stort

Varken 
eller

Ganska 
litet

Mycket 
litet

Ingen  
uppfattning

Andel stort 
förtroende

Sjukvården

2016 9 44 29 10 4 4 53

2017 8 46 28 9 4 5 54

2018 9 44 26 12 4 5 53

Klimatet

2016 8 36 34 12 5 5 44

2017 8 36 34 11 5 6 44

2018 8 35 31 13 7 6 43

Näringslivet

2016 6 38 36 8 4 8 44

2017 6 37 36 8 4 9 43

2018 7 37 33 8 5 10 44

EU

2016 5 30 39 12 7 7 35

2017 5 31 37 11 7 9 36

2018 6 33 36 9 6 10 39

Arbetsmarknaden

2016 5 32 35 14 7 7 37

2017 4 33 38 12 6 7 37

2018 6 32 35 12 7 8 38

Brottsligheten

2016 5 28 32 18 12 5 33

2017 4 28 30 19 14 5 32

2018 6 27 31 18 13 5 33

Invandringen 

2016 5 27 30 19 14 5 32

2017 4 25 28 19 18 6 29

2018 5 24 27 22 16 6 29

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers 
 rapportering om följande ämnesområden? Minsta antal svarspersoner är 1 604 år 
2016, 1 737 år 2017 och 1 738 år 2018.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016–2018. 
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För de flesta bevakningsområden gäller att ungefär 
en tredjedel av allmänheten uppger att de varken har 
stort eller litet förtroende för mediernas rapportering 
( tabell 1). Andelen är något lägre, var fjärde svarsper-
son, när det gäller sjukvårds- och invandringsbevak-
ningen. Därtill kommer de individer som uppger sig 
sakna uppfattning i frågan, en andel som varierar 
mellan 5–10 procent beroende på bevakningsområde. 
Sjukvården och brottsligheten tillhör de områden där 
andelen är som minst – 5 procent – medan näringslivet 
och EU har den högsta andelen – 10 procent. De båda 
sistnämnda tillhör de ämnesområden där människor 
i lägst utsträckning väljer att placera sig inom ramen 
för någon av de yttre förtroendepoolerna, det vill säga 
mycket/ganska stort förtroende respektive mycket/
ganska litet förtroende, medan sjukvården och invand-
ringen är de områden där människor i störst utsträck-
ning väljer någon av ytterpoolerna. En rimlig förkla-
ring till detta utfall är att människor generellt har 
lättare för att ta ställning till områden som ligger nära 
den egna vardagen eller som ges stor uppmärksamhet 
i den allmänna debatten, jämför med områden som 
erfarenhetsmässigt, eller för den delen geografiskt, be-
finner sig längre bort (jmf Holmberg & Weibull 2017; 
Andersson & Weibull 2017).

För fem av de sju bevakningsområden är andelen 
med stort förtroende för rapporteringen klart  större än 
andelen med litet förtroende. Mest påtagligt är  detta 
förhållande för sjukvårdsbevakningen, där 53 procent 
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uppger sig ha förtroende medan 16 procent saknar 
förtroende år 2018 (tabell 1). Övriga områden med en 
övervikt av förtroendefulla är klimatet, närings livet, 
EU och arbetsmarknaden. För brotts bevakningen, 
 däremot, är det i det närmast jämnt skägg, då 33 pro-
cent har förtroende och 31 procent saknar förtroende. 
Det innebär att det finns en tydlig polarisering i för-
troendet för mediernas bevakning av detta område. 
För ett av bevakningsområdena finns emellertid en 
övervikt av andelen som saknar för troende: invand-
ringbevakningen. Här uttrycker 29 procent förtroende 
medan 38 procent säger sig ha litet eller inget förtro-
ende alls. Dessa mönster har upprepats vid samtliga 
undersökningstillfällen 2016–2018. 

Fortsatt polarisering i förtroendet  
för invandringsbevakningen

Likt förtroendet för enskilda medieorganisationer, 
varierar förtroendet för samhällsbevakningen mellan 
olika samhällsgrupper (tabell 2). Förtroendet för sjuk-
vårdsrapporteringen är 2018 exempelvis högre bland 
högutbildade jämfört med lågutbildade (61  respektive 
49 procent), likaså har människor med stort poli-
tiskt intresse betydligt högre förtroende jämfört med 
människor som inte är politiskt intresserade (58 res-
pektive 43 procent). Sambandet med partisympati är 
också tydligt, där SD-sympatisörerna har lägre förtro-
ende för sjukvårdsrapporteringen jämfört med övriga 
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partisympatisörer. Störst differens hittas dock mellan 
människor med hög respektive låg mellanmänsklig 
tillit. Bland höglitare har 64 procent förtroende för 
sjukvårdsbevakningen, medan andelen förtroende-
fulla är 33 procent bland låglitare, med andra ord en 
halvering av förtroendet jämfört med höglitare. Störst 
förtroende för svenska mediers bevakning av sjukvår-
den har emellertid människor som upplever att utveck-
lingen i Sverige går åt rätt håll, 70 procent. 

Mönstret för 2018 är likartat för mediers bevakning 
av klimatet, näringslivet, EU och arbetsmarknaden. 
Högutbildade har fortsatt högre förtroende jämfört 
med lågutbildade. Differensen mellan grupperna är 
dock större för dessa områden än för sjukvårdsbevak-
ningen. Exempelvis är andelen högutbildade med stort 
förtroende för bevakningen av arbetsmarknaden mer 
än dubbelt så stor som andelen lågutbildade med för-
troende (tabell 2). 

Sett till partisympati utmärker sig sympatisörer till 
Vänsterpartiet respektive  Sverigedemokraterna  genom 
ett lägre förtroende för bevakningen av närings livet (34 
respektive 29 procent) och EU (35 respektive 19 pro-
cent) jämfört med de andra partiernas  sympatisörer. 
Sverigedemokraternas sympatisörer ger också uttryck 
för det lägsta förtroendet för mediers bevakning av 
klimatet och arbetsmarknaden. I det senare fallet har 
knappt var femte SD-sympatisör förtroende för ny-
hetsrapporteringen (tabell 2). Den högsta förtroende-
nivån för nyheter om klimat står Vänsterpartiets, 
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 Centerpartiets respektive Liberalernas sympatisörer 
för – 50, 53 respektive 53 procent. Sett till samtliga jäm-
förda samhällsgrupper är det dock bland människor 
som har en positiv bild av vart utvecklingen i Sverige 
är på väg som de högsta förtroendenivåerna för medi-
ernas rapportering om klimat, näringsliv och arbets-
marknad återfinns (63, 61 respektive 58 procent). 

Också för EU-bevakningen är det människor med 
positiv bild av samhällsutvecklingen som har störst 
förtroende (57 procent), vilka följs av sympatisörer till 
Liberalerna (53 procent), höglitare (48 procent), hög-
utbildade (47 procent) samt sympatisörer till Center-
partiet (47 procent) (tabell 2). Lägst förtroende hyser 
låglitare, lågutbildade, personer som upplever att sam-
hällsutvecklingen går åt fel håll samt Sverigedemo-
kraternas sympatisörer. Av dessa fyra grupper är det 
SD-sympatisörerna som har det allra lägsta förtroen-
det för nyhetsbevakningen (19 procent). 
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När frågan om förtroendet för mediers samhälls-
bevakning ställdes för första gången i 2016 års natio-
nella SOM-undersökning, pekade  resultatet på två 
bevakningsområden som utmärkte sig  genom särskilt 
låga förtroendenivåer: brottslighet och invandring 
( tabell 2). Utfallet har varit detsamma även 2017 och 
2018. Vid samtliga mättillfällen är det bland sympa-
tisörer till  Sverigedemokraterna som de allra minst 
förtroende fulla hittas. I befolkningen som helhet har 
cirka var  tredje person stort förtroende för brotts- och 
invandringsbevakningen (tabell 1). Bland Sverige-
demokraternas sympatisörer har ungefär var  sjätte 
 person förtroende för brottsbevakningen medan 
 endast var tionde person har förtroende för mediers 
rapportering om invandring (tabell 2). Även gruppen 
av låglitare, lågutbildade och personer med pessimis-
tisk syn på  samhällsutvecklingen respektive svagt 
politiskt intresse karakteriseras av låga förtroende-
nivåer, inte minst när det gäller invandringsbevak-
ningen. Mot polen till SD-sympatisörer och låglitare 
återfinns framför allt bland människor med en positiv 
bild av samhälls utvecklingen. I denna grupp är an-
delen med för troende för invandringsbevakningen 
fyra gånger så stor som bland Sverigedemokraternas 
sympatisörer (44 jämfört med 11 procent). Även L- 
och C- sympatisörer, hög utbildade och höglitare kän-
netecknas av ett relativt större förtroende för dessa 
områden (37–41 procent). Huruvida förtroendet för 
dessa båda bevaknings områden har sett annorlunda 
ut på längre sikt (exempelvis före och efter den stora 
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flyktingvågen 2015) går förstås inte att svara på. Likt 
den allmänna opinionen kring sakfrågor som rör brott 
och straff respektive  invandringspolitik, som tenderar 
att skifta beroende på specifika händelser och hur den 
 generella situationen i samhället ser ut, är det dock 
inte orimligt att  tänka sig att också förtroendet för 
nyhetsrapporteringen om brottslighet och invandring 
följer vindar.

Hösten 2018 genomfördes allmänna val till riks-
dag, landsting/regioner och kommuner. I det årets 
natio nella SOM-undersökning tillfrågades de röst-
berättigade respondenterna om huruvida de valde 
att nyttja sin rösträtt eller inte. Antalet svarspersoner 
som uppgav att de avstod från att rösta är relativt lågt, 
153 personer. Det är dock en tillräckligt stor grupp 
för att visa på signifikanta skillnader i förtroendet för 
mediers samhällsbevakning mellan de som valde att 
rösta i 2018 års riksdagsval och de som valde att inte 
rösta ( tabell 3). Bland de röstande är andelen förtro-
endefulla genomgående större jämfört med gruppen 
av icke- röstare. Störst är differensen i förtroendet för 
sjukvårdsbevakningen (15 procentenheter), följt av 
förtroendet för EU, arbetsmarknaden och näringslivet 
(14, 12 respektive 11 procentenheter). Mönstret liknar i 
stora delar det som framträder mellan människor som 
säger sig vara intresserade av politik och människor 
som inte är politiskt intresserade, med skillnaden att 
gruppen av icke-röstare är antalsmässigt något mindre 
än gruppen med svagt politiskt intresse. 
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Tabell 3. Förtroende för mediernas samhällsbevakning bland 
röstande och icke-röstande i riksdagsvalet 2018 (procent)

Röstade i  
riksdagsvalet

Röstade inte i 
riksdagsvalet Procentdifferens 

Sjukvården 54 39 15

Klimatet 43 35 8

Näringslivet 45 34 11

Arbetsmarknaden 39 27 12

EU 40 26 14

Brottsligheten 33 28 5

Invandringen 30 21 9

Antal svar 1 457 153

Kommentar: Frågan lyder: Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers 
rapportering om följande ämnesområden? Svarsalternativen är: Mycket stort  förtroende, 
Ganska stort förtroende, Varken stort eller litet förtroende, Ganska litet förtroende, 
 Mycket litet förtroende, samt Ingen uppfattning. Tabellen redogör för andelen med 
mycket/ ganska stort förtroende bland röstberättigade respondenter.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2018. 

Ytterligare en faktor som spelar roll för förtroende-
bedömningarna är i vilken utsträckning människor 
känner sig nöjda med hur demokratin fungerar i Sve-
rige. Denna fråga har ställts i samband med 2017 och 
2018 års SOM-undersökningar, och resultatet pekar 
på synnerligen stora skillnader i förtroendenivå mellan 
människor som är mycket nöjda med hur demokratin 
fungerar och människor som inte alls är nöjda. Det bör 
påpekas att antalet svarspersoner som placerar sig i de 
båda ytterpoolerna på frågan om nöjdhet med demo-
kratin är betydligt färre än antalet som är ganska nöj-
da respektive inte särskilt nöjda (se tabellkommentar, 
tabell 4). Grupperna är dock tillräckligt stora för att 
skillnaderna dem emellan är signifikanta. Som exem-
pel kan nämnas att 75 procent av dem som är mycket 
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nöjda med demokratin år 2018 har stort förtroende 
för sjukvårdsbevakningen medan motsvarande andel 
bland dem som inte alls är nöjda med demokratin är 20 
procent. För klimatet är andelen förtroendefulla bland 
de båda ytterligheterna 69 respektive 16 procent, för 
EU-bevakningen är andelen 68 respektive 10 procent, 
medan andelen med förtroende för invandringsbevak-
ningen är 54 respektive 7 procent (tabell 2). Mönstret 
för 2017 är detsamma som för 2018. 

Tabell 4. Förtroende för mediernas samhällsbevakning  
efter nöjdhet med den svenska 2017–2018 (procent)

Sj
uk

vå
rd

en

K
lim

at
et

N
är

in
gs

liv
et

A
rb

et
s

m
ar

kn
ad

en

EU

Br
ot

ts
lig


he

te
n

In
va

nd
ri

ng
en

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

Mycket 
nöjd 72 76 71 69 68 69 62 63 62 68 55 59 55 54

Ganska 
nöjd 62 61 51 49 48 51 43 46 43 45 38 37 35 31

Inte särskilt 
nöjd 39 40 30 29 31 32 22 25 22 25 21 21 16 17

Inte alls 
nöjd 26 20 16 16 21 19 11 8 9 10 9 10 6 7

Differens 46 56 55 53 47 50 51 55 53 58 46 49 49 47

Kommentar: Frågan om nöjdhet med demokratin lyder Allmänt sett, hur nöjd är du 
med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? Svarsalternativen framgår av 
 tabellen. Minsta antal svarspersoner 2017 respektive 2018 per svarsalternativ är: mkt 
nöjd 157 år 2017, 180 år 2018; ganska nöjd 969 år 2017, 904 år 2018; inte särskilt 
nöjd 452 år 2017, 490 år 2018; inte alls nöjd 139 år 2017, 148 år 2018. Tabellen 
redogör för andelen med mycket eller ganska stort förtroende. 
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2017–2018. 
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Få förändringar i förtroendenivåerna 2016–2018

Har det då skett några förändringar i människors för-
troende för mediers samhällsbevakning under perio-
den 2016–2018? Vid en första anblick kan det tyckas 
som att förtroendet har rört sig både uppåt och nedåt, 
beroende på bevakningsområde och samhällsgrupp. 
Men riktigt så enkelt förhåller det sig inte. Det som 
kan tyckas som en stor förändring inom en grupp, kan 
i själva verket bero på slumpen eller för få svarsperso-
ner. Desto djupare ner på detaljnivå som analyserna 
görs och ju mindre antalet svarspersoner är i de grup-
per som jämförs, desto större är osäkerheten i siffror-
na. Inte sällan beskrivs i media hur resultat från olika 
statistiska undersökningar av partipreferenser bland 
svenska väljare ligger inom ramen för felmarginalen, 
vilket något förenklat innebär att skillnaden mellan en 
mätning och en annan är så liten att den ryms inom 
osäkerheten, det vill säga slumpen, och att någon 
säker ställd skillnad inte finns.3 

Så är också fallet med de flesta förändringar som 
kan skönjas mellan 2016 och 2018 i förtroendet för 

3 För att analysera eventuella samband och dess signifikans i förändringar 
mellan åren har i det här fallet sambandsmåttet Tau-c använts. Måttet 
ger en anvisning om hur starkt sambandet är (exempelvis om vi ser en 
ökning av andelen förtroendefulla kvinnor under perioden 2016–2018), 
samt i vilken riktning sambandet går (andelen förtroendefulla ökar, 
andelen förtroendefulla minskar). Måttet går mellan -1 och +1, där -1 
innebär ett perfekt negativt samband (exempelvis att förtroendet bland 
samtliga svarspersoner minskar över tid) och +1 innebär ett perfekt 
 positivt samband (att förtroendet bland samtliga svarande ökar över tid). 
0 innebär att samband saknas. Förändringen måste dock även vara signi-
fikant, det vill säga att slumpen har så liten del som möjligt i förklaringen 
av sambandet. 
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olika bevakningsområden. Exempelvis tycks andelen 
MP-sympatisörer med förtroende för sjukvårdsbevak-
ningen ha ökat kraftigt sedan 2016 (tabell 2). Här har 
dock antalet svarspersoner respektive år varit så få att 
osäkerheten i differensen är så stor att resultatet inte 
är signifikant. Med andra ord går det inte att säga att 
förtroendet i det här fallet har ökat. 

De signifikanta förändringar som dock kan ses är att 
förtroendet för sjukvårdsbevakningen har ökat mellan 
2017 och 2018 bland sympatisörer till Vänsterpartiet, 
att förtroendet för klimatrapporteringen har mins-
kat något mellan 2016 och 2018 bland 50–64-åringar 
samt bland sympatisörer till Moderaterna och Sverige-
demokraterna, samt att förtroendet för näringslivs- 
och EU-bevakningen har ökat bland människor med 
en positiv bild av samhällsutvecklingen (medan låg-
litares till synes minskade förtroende för näringslivs-
bevakningen däremot inte är signifikant) (tabell 2).

För arbetsmarknads- och brottsbevakningen finns 
inga signifikanta förändringar i någon av de olika sam-
hällsgruppernas förtroendenivåer. För mediers rap-
portering om invandringen kan dock ses en signifikant 
nedgång i andelen socialdemokratiska och moderata 
sympatisörer med stort förtroende för bevakningen. I 
båda fallen har andelen förtroendefulla minskat med 
cirka 10 procentenheter: för S-sympatisörer från 42 
till 32 procent och för M-sympatisörer från 34 till 23 
 procent (tabell 2). 

Även om det finns en handfull signifikanta föränd-
ringar i vissa grupper mellan undersökningsåren, finns 
det inget sammanhängande mönster i dessa. Det är 
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 exempelvis inte en och samma grupp som präglas av 
sjunkande eller ökande förtroende för nyhetsbevak-
ningen, eller ett och samma bevakningsområde som 
förtroendet ökar eller minskar för. De  förändringar 
som går att urskilja i undersökningen förefaller 
 snarare vara av en mer slumpartad karaktär. Därför 
är det, åtminstone så här långt, mer rimligt att lägga 
 fokus på de skillnader som uppmätts mellan olika 
grupper  snarare än analysera eventuella skillnader 
inom enskilda grupper. 

Förtroendet för svenska mediers 
samhällsbevakning – några avslutande ord

Svenska nyhetsmedier uppbär i allmänhet ett stort 
förtroende bland människor. Den dominerande upp-
fattningen i befolkningen är att nyhetsrapporteringen 
är mycket tillförlitlig och att medierna bidrar med en 
bra bakgrund till det som har hänt. Men även om för-
troendet som helhet förefaller vara gott, är det tydligt 
att det råder stora skillnader i förtroendenivå, både 
inom olika samhällsgrupper och mellan olika bevak-
ningsområden. Det är i synnerhet bevakningen av de 
områden som på ett eller annat sätt är  förknippade 
med stora samhällsutmaningar som saknar enkla 
lösningar och som sällan är kopplade till den person-
liga erfarenheten, utan till den erfarenhet som nås 
via  medierna. Det gäller både för brottsligheten och 
för invandringen. Även om en inte obetydlig andel av 
befolkningen har råkat ut för brott i form av stulna 
cyklar eller inbrott i bilen, är det ytterst få som har 
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direkt erfarenhet av exempelvis gängskjutningar. De 
allra flesta har däremot varit i kontakt med sjukvården 
och har också stort förtroende för  densamma, vilket 
sannolikt spelar roll för hur stort eller litet  förtroende 
människor hyser för mediers sjukvårds bevakning. 

Givet att den svenska ekonomin förefaller vara på 
väg att bromsa in något, är det inte orimligt att tänka 
sig ett scenario där förtroendet för arbetsmarknads-
bevakningen sjunker i takt med en eventuell ökning 
av andelen arbetslösa och försämrade ekonomiska 
möjligheter i de svenska hushållen. En sådan nedgång 
 behöver inte nödvändigtvis bero på att medierna miss-
sköter arbetet med att bevaka området, utan på att 
frågan i sig är förknippad med svårigheter och utma-
ningar som drabbar såväl samhället i stort som den 
enskilda individen. Även om resonemanget är spekula-
tivt, är det en viktig fråga att fortsätta följa. 

Så länge kan dock konstateras att människors för-
troende för mediers nyhetsbevakning är påverkat av 
individens tillit till andra människor, samhällsengage-
mang och samhällssyn. Med skilda synsätt på hur värl-
den bör vara beskaffad, och hur den upplevs fungera i 
realiteten, följer också olika bedömningar av och för-
troende för medierna och deras prestationer. Ju mer 
bevakningen avviker från den egna verklighetsuppfatt-
ningen, desto mer påverkas förtroendet för medierna 
och deras samhällsbevakning.
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