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• Antalet lokala redaktioner minskar inte längre, och kommunerna är mer 
nöjda än tidigare med de lokala mediernas bevakning.

• Coronapandemin och efterföljande lågkonjunktur har gjort minskningen 
av annonsintäkter ännu brantare än tidigare. Sedan 2008 har mer än 
hälften av reklampengarna som finansierar journalistiken försvunnit.

• Fördubblat statligt mediestöd hjälper de privata mediekoncernerna 
att överleva 2020. Men hur blir det på sikt? Vill mediekoncernerna vara 
beroende av statligt stöd?

• Public service får ökad användning och ökat förtroende i coronakrisens 
spår. Men samtidigt har public service blivit en politisk stridsfråga med 
ökad kritik från höger.

 
Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av villkoren för den svenska 
journalistiken. Genom årligen återkommande studier försöker årsboken 
svara på hur journalistiken lever upp till grundläggande samhällsuppgifter, 
främst på lokal nivå. Fokus ligger på lokaljournalistik och hur den påverkas 
av mediernas strukturella omställning; en övergång till en i huvudsak 
läsarfinansierad journalistik på digitala plattformar. Till detta kommer 
mediepolitiken som fått ny aktualitet – både när det gäller public service 
och stödet till den lokala journalistiken.

Läget för den lokala journalistiken i varje kommun finns på: 
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 Marianne och 
Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Förord

Ett dramatiskt år börjar att gå mot sitt slut. Det har 
varit året då coronapandemin överskuggade allt 
annat. Det mänskliga lidandet och de ekonomiska 
konsekvenserna är än så länge svåra att helt över-
blicka. Politiskt har världen sett mer splittring och 
motsättningar, kanske tydligast exemplifierat av det 
oerhört jämna USA-valet.

I den här komplexa tiden har journalistiken verkat 
och påverkats. Årsboken lyfter flera perspektiv på 
utvecklingen:

En hel del är trots allt glädjande. Intresset för nyhe-
ter har ökat, behovet av saklig och relevant journalistik 
har gett fler läsare, lyssnare och tittare. 

Antalet lokala redaktioner minskar inte längre. Fler 
så kallade ”vita fläckar” har fått reportrar på plats 
och kommunerna är mer nöjda med den lokala bevak-
ningen jämfört med förra årets granskning. Om det är 
ett tillfälligt hack i den negativa kurvan eller en mer 
bestående utveckling återstår att se.

Bland utmaningarna finns fortsatt tuffa ekono-
miska förutsättningar för att bedriva traditionell jour-
nalistik, de globala jättarna tar allt större tuggor av 
annonskakan och finansieringsfrågan är om möjligt 
än mer kritisk. 

Debatten kring fake-news och mediernas ansvar och 
möjlighet att säga sanningen har debatterats. Efter-
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dyningarna av #metoo har fortsatt, med diskussioner 
om etik och ansvar. Det är frågor som Institutet för 
Mediestudier har fördjupat i publikationerna Uthängd! 
och Sanning, förbannad lögn och journalistik.

Public service firar framgångar, men har samtidigt 
blivit en politisk fråga och utmanas och kritiseras nu 
mer öppet än på länge.

Om läget för journalistiken skulle sammanfattas, 
så är det, symptomatiskt nog, en spegling av världen i 
stort – splittrat. Institutet för Mediestudier vill bidra 
till ökad förståelse och kunskap i en alltmer fragmenti-
serad värld. Med vetenskap och forskning som grund 
fortsätter vi att undersöka, utmana och debattera några 
av de mest aktuella frågorna inom journalistiken.

Karin Hübinette
Ordförande, Institutet för mediestudier
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Bättre för det lokala – men 
ökad osäkerhet på sikt
Gunnar Nygren*

En vändning till det bättre för den lokala journalisti-
ken, samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna 
för nyhetsmedier eroderar. Snabbt minskade annons-
intäkter kompenseras bara delvis av betalande läsare 
och statligt mediestöd.

Bilderna av journalistikens förutsättningar under 
2020 är motsägelsefulla – och osäkerheten inför 
framtiden större än på länge med en pågående 
coronapandemi som får den digitala omställningen 
att ta nya språng. Behovet av nyheter är stort, men 
kommer den digitala affärsmodellen med betalande 
läsare kunna etableras innan pengarna i medieföre-
tagen tar slut?

Mediestudiers årsbok handlar även i år om nyhets-
produktionens förutsättningar med fokus på den 
lokala journalistiken. Resultaten från 2020 kan sam-
manfattas i både positiva och mer osäkra eller negativa 
ordalag. Först det positiva:

* Gunnar Nygren är professor emeritus i journalistik vid Södertörns 
 högskola. Hans forskning handlar till stor del om lokaljournalistik och 
kommunbevakning samt hur medieutvecklingen påverkar journalistiken.
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• Antalet redaktioner som bevakar det lokala livet 
minskar inte längre, tvärtom har lokalredaktionerna 
blivit något fler och ett par vita fläckar har fått lokala 
reportrar.

• Kommunerna är mer nöjda med de lokala mediernas 
bevakning än tidigare. Samtidigt fortsätter kommu-
nerna att satsa på egna informatörer – sju av tio kom-
muner har anställt fd journalister som  informatörer.

• Nyhetsintresset hos publiken ökade tydligt under 
coronavåren 2020. Många dagstidningar såg antalet 
betalande digitala läsare öka ordentligt.

Men samtidigt är osäkerheten större än på mycket 
länge när det gäller den ekonomiska basen för nyhets-
journalistiken. Corona-pandemin och den medföl-
jande låg konjunkturen urholkar nyhetsmediernas 
 förutsättningar:

• De medier som producerar journalistik tappar ca 
1 300 miljoner kr i reklamintäkter under 2020, enligt 
IRMs prognos. Dessa pengar väntas inte komma 
inte tillbaka under 2021, då minskningen i intäkter i 
bästa fall stannar upp.

• För att stödja nyhetsmedierna mer än fördubblades 
de statliga mediestöden till kommersiella medier 
under 2020, från ca 635 milj kr till nästan 1,5 miljar-
der. Men 2021 försvinner en stor del av extrapeng-
arna, enligt budgetförelaget från s-mp-regeringen.

• Public service har haft en stabil ekonomi. Men under 
2020 växte kritiken från högerblocket i riksdagen 
mot public service, en kritik som på sikt syftar till en 
smalare och mer begränsad roll för public service.
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Det är alltså en dubbel bild som framträder i årets 
upplaga av Mediestudiers årsbok om tillståndet för 
journalistiken. Det finns positiva tecken när det gäl-
ler lokaljournalistiken. Det är delvis ett resultat av en 
ökad insikt inom mediekoncernerna om det lokalas 
betydelse, en ”återlokalisering” av lokaljournalistiken 
efter några år av ständig centralisering. Men också 
ett resultat av det nya statliga ”vita fläckar-stöd” som 
infördes 2019 för att förbättra lokaljournalistiken i 
svagt bevakade områden.

Samtidigt har coronapandemin påskyndat den 
omställning som medierna varit inne i de senaste tio 
åren – både när det gäller digitalisering och affärs-
modeller. För dagstidningarna handlar det om en 
långsam övergång från den tryckta tidningen som den 
viktigaste kanalen till digitala plattformar. Men minst 
lika mycket om en övergång från en annonsfinansierad 
affärsmodell till en i huvudsak läsarfinansierad tid-
ning, vare sig den är tryckt eller digital.

Årsboken försöker famna denna motsägelsefulla 
utveckling i sex kapitel:

1. I det första kapitlet beskriver professor Gunnar 
Nygren hur redaktionerna klarade av distansarbete 
och att möta publikens nyhetskrav under corona-
våren. Där ges också en detaljerad genomgång av de 
olika formerna av mediestöd som har hjälpt kom-
mersiella mediekoncerner att överleva annonsraset 
2020. Men också den tvekan som finns inom medie-
koncernerna att göra sig beroende av statligt stöd 
– NWT-koncernen skickade tillbaka coronastödet 
och tackade nej till det nya redaktionsstödet.
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2. I det andra kapitlet går Leonard Wallentin på frilans-
byrån J++ igenom hur antalet lokala redaktioner för-
ändrats under fem år. Under 2020 har vågen av ned-
läggningar stoppats upp, det har till och med startats 
något fler lokala redaktioner än de som lagts ner. Men 
frågan är hur uthålliga nya typer av lokalmedier är, av 
de som startats sedan 2015 har 40 procent hunnit läg-
gas ner. Dessutom är det många anrika redaktioner 
som också lagts ner, som Östra Småland/Nyheterna i 
Kalmar. Men ändå kanske ett trendbrott 2020?

3. I det tredje kapitlet ger kommunerna en mer posi-
tiv syn på lokalmediernas kommunbevakning än 
tidigare år. Carina Tenor redovisar årets enkät med 
svar från 92 procent av Sveriges kommuner, och det 
är klart fler kommuner som tycker att bevakningen 
i Sveriges Radio P4 och i dagspressen har förbätt-
rats än som anser att den har blivit sämre. Kommu-
nerna har också själva blivit arbetsplatser för jour-
nalister. Frågan är vad det betyder för värderingar 
och praktiker i det dagliga arbetet. Kan kommunal 
information helt eller delvis ersätta en försvagad 
lokaljournalistik?

4. I det fjärde kapitlet redovisar IRMs Per Henckel 
och Madeleine Thor hur reklampengarna försvin-
ner till globala digitala plattformar. Sedan 2008 har 
mer än hälften av annonsintäkterna till de medier 
som producerar journalistik försvunnit, en minsk-
ning från 11,8 miljarder till 5,6 miljarder under 
2020. Detta tapp accelererade under 2020 och inget 
pekar på att kurvorna vänder. Under 2020 kommer 
de medier som står bakom journalistik att tappa 
nära en fjärdedel av sina annonsintäkter.
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5. I det femte kapitlet går medieanalytikern Olle Lid-
bom igenom de ekonomiska förutsättningarna för 
alla de olika medier som står bakom den dagliga 
nyhetsjournalistiken. Han pekar på ”the publishers 
paradox” – att samtidigt som publikens intresse för 
nyheter ökar så blir nyhetsmediernas ekonomiska 
förutsättningar allt svårare. Under 2019 fortsatte 
upplagor att minska, trots fler digitala prenume-
ranter. Inte heller gratistidningar, kommersiell TV 
eller digitala nyhetstjänster förmår erbjuda större 
ekonomiskt hållbara alternativ. Journalistikens 
kommersiella attraktionskraft är på nedåtgående, 
skriver Olle Lidbom.

6. I det sjätte och sista kapitlet beskriver professor Lars 
Nord 2020 som året då den växande kritiken mot 
public service skymde framgångarna för SVT och 
Sveriges Radio. Den gamla borgfreden runt public 
service är bruten, och i partierna på högerflanken 
finns starka krafter som vill se ett smalare och mer 
begränsat public service. Samtidigt skördar SVT 
och Sveriges Radio nya framgångar i publiken, både 
i ökad användning och ökat förtroende.

En mediemodell som sviktar?

Det svenska mediesystemet har beskrivits som ”demo-
kratiskt-korporativt”, ett system som präglas av att 
medierna tar ett socialt ansvar och av att staten har en 
aktiv roll (Hallin och Mancini 2004). Bärande delar i 
detta system är både en stark public service med ett 
oberoende gentemot det politiska systemet och press-
stöd till en del av dagspressen för att upprätthålla 
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mångfalden. Systemet har också haft en balans mellan 
kommersiella och statligt finansierade medier.

Under coronaåret 2020 har denna mediemodell visat 
tecken på uppluckring. Under 2020 är alla typer av 
nyhetsmedier i en varierande grad statligt finansierade 
genom det växande mediestödet. Några tidningar och 
koncerner har betänkligheter mot detta, till exempel 
Dagens Nyheter och NWT-koncernen. Men de flesta 
tar tacksamt emot ökat stöd för att kompensera ute-
blivna annonsintäkter. Samtidigt håller public service 
på att bli en politisk stridsfråga när partier på höger-
flanken vill begränsa public service roll. Vad innebär 
detta för balansen mellan statligt finansierade medier 
och kommersiella medier?

Relationen mellan medier och det politiska syste-
met har alltid präglats av både närhet och avstånd. 
Under 1900-talets sista decennier ökade avståndet när 
mediesystemet kommersialiserades (Weibull 2019). 
Partipressen gick i graven och tidningarna blev obe-
roende, kommersiell radio och tv växte fram. Digita-
liseringen av mediesystemet har gett de globala gigan-
terna en stark ställning – långt bortom allt politiskt 
inflytande.

Men frågan är om inte denna rörelse håller på att 
vända. Medierna behöver politikerna både för det 
akuta krisstödet och för att på sikt kunna hantera 
konkurrensen från Google och Facebook. För public 
service kan den nya finansieringen över skattsedeln ge 
en närmare relation till politiken, särskilt sedan för-
söket att skydda public service oberoende i grundlag 
misslyckats.
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Samtidigt behöver samhället och det politiska syste-
met medierna som en del av den ”demokratiska infra-
strukturen”. De politiska aktörerna inser att det inte är 
så många som läser deras sajter och bloggar, de behöver 
de breda nyhetsmedierna för att nå ut till medborgarna. 
Något som blivit tydligt särskilt under coronapande-
min där ministrarna står på presskonferenser så gott 
som dagligen med Folkhälsomyndighetens tjänstemän.

Klart är i alla fall att mediepolitiken och relationen 
mellan det politiska systemet och nyhetsmedierna har 
fått ny aktualitet under coronaåret 2020.

Referenser

Hallin, Daniel & Mancini, Paolo (2004) Comparing 
media systems. Three models of  media and politics. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Weibull, Lennart (2019) Brytpunkter i svensk medie- 
och journalistikhistoria. I Karlsson & Strömbäck 
(red) Handbok i journalistikforskning. Lund: Stu-
dentlitteratur.



Coronaåret 2020 | 1716 | Gunnar Nygren

Coronaåret 2020
Gunnar Nygren*

Distansarbete och flexibla arbetsformer präglade de 
flesta nyhetsredaktioner under coronaåret 2020. De 
flesta mediekoncerner undvek att korttidspermittera 
sina journalister – det stora suget efter nyheter och 
fördjupning gjorde att alla journalister fortfarande 
behövdes i nyhetsarbetet.

Corona satte också fart på den digitala omställ-
ningen. Annonsintäkterna rasade samtidigt som de digi-
tala läsarintäkterna ökade mer än någonsin. Men tappet 
i annonser var betydligt större än läsarnas nya digitala 
prenumerationer. Tack vare drygt 800 nya miljoner i 
mediestöd under 2020 har mediekoncernerna kunnat 
undvika kraftiga nedskärningar på redaktionerna.

Men inför 2021 sjunker det statliga mediestödet 
och ingen tror att annonsintäkterna kommer till-
baka till gamla nivåer. Flera mediekoncerner är också 
tveksamma till att bli beroende av mer mediestöd. 
NWT-koncernen beslutade i oktober att betala till-
baka stödet för annonsbortfall och avstår från det nya 
redaktionsstödet

* Gunnar Nygren är professor emeritus i journalistik vid Södertörns 
 högskola. Hans forskning handlar till stor del om lokaljournalistik och 
kommunbevakning samt hur medieutvecklingen påverkar journalistiken.
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– Vi tycker att det är principiellt problematiskt att 
en fri press ska bli allt mer beroende av staten, säger 
Mikael Rothsten, publisher för Nya Wermlands
tidningen (NWT).

Hemarbete och digitala lösningar

När coronapandemin kom till Sverige i början av mars 
2020 påverkades det redaktionella arbetet direkt med 
hemarbete och åtgärder för att hindra smittspridning. 
Ett drygt halvår senare syns också mer långsiktiga för-
ändringar – och frågan i detta inledande kapitel är hur 
både de kortsiktiga och mer långsiktiga förändring-
arna påverkar de redaktionella villkoren för nyhets-
journalistiken. Kapitlet bygger på intervjuer med åtta 
redaktionella chefer i de stora mediekoncernerna, på 
bevakning i branschpress och på en genomgång av 
de statliga mediestöden under 2020. Kapitlet täcker 
utvecklingen fram till slutet av oktober 2020.

Det var 11 mars som Folkhälsomyndigheten kom 
med sina omfattande rekommendationer för att stoppa 
smittspridningen. På de flesta redaktionerna skickades 
många journalisterna hem för att arbeta på distans.

– Vi behöll en kärna av reportrar runt breaking 
news, alla andra skickades hem den 12 mars, säger 
Eric Rosén, biträdande redaktör på Aftonbladet. Det 
fantastiska var att det fungerade. Avgörande var att vi 
sedan många år är ett moget digitalt bolag, även när 
det gäller print.

På Bonnier News Local var riktlinjerna olika på de 
drygt 40 lokaltidningarna. Ju större redaktionerna är, 
ju fler har arbetat hemma men på de små redaktionerna 
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har många varit på plats. Inom NTM (Norrköpings 
Tidningar Media) har man hittills valt att rekommen-
dera journalisterna att komma till jobbet eftersom 
det främjar samarbete och kommunikation och är det 
bästa ur arbetsmiljösynpunkt. Men riskgrupper och 
andra som har särskilda skäl har fått stanna hemma.

En del större koncerner organiserade om sig i min-
dre enheter för att minska risken för smittspridning. 
På SVT arbetade många på distans, men de som är 
direkt knutna till Aktuellt och Rapport fanns på plats.

– Administrativa delar av företagen hade helt 
hemarbete, och vi kunde använda oss av deras lokal för 
att isolera Rapport och Aktuellt från varandra, säger 
Anne Lagercrantz som är chef för divisionen nyheter 
och sport.

Även TV4 spred ut de som arbetade på plats i sitt 
tv-hus. På samma sätt delade NWT-koncernen upp sin 
centrala enhet för webb och redigering i två delar inom 
andra lokaler för att inte riskera att bli utslagna om det 
skulle bli smittspridning.

– Vi fick också en turboeffekt med mycket fler digi-
tala arbetsformer, berättar Mikael Rothsten. Vi träffa-
des utomhus för möten och det har gått över förväntan 
även om distansarbete var jobbigt för en del.

Flera större redaktioner ser också en större flexibilitet 
i organisationen. På SVT kunde sportreportrar gå över 
till allmänna nyheter när sportevenemang ställdes in, 
och de tog med sig sin rutin på livesändningar. Även TV4 
ser en större flexibilitet i arbetsformerna också på sikt.

– Vissa saker kan vara mer effektiva på distans, men 
man blir också varse hur viktigt det är med mänsklig 
kontakt, säger programdirektör Viveka Hansson.
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Under hösten 2020 har många redaktioner gått till-
baka till mer arbete på plats, även om många fortfa-
rande arbetar på distans.

– Vi ska försöka få folk mer på plats, säger Mikael 
Nestius på Bonnier News Local. Ju längre det håller 
på med distansarbete, ju svårare blir det att utvecklas.

Fullt jobb för journalisterna

Under våren fick företag möjlighet att korttidsper-
mittera med statligt stöd. Men bara en av de åtta 
mediekoncernerna som intervjuats använde denna 
möjlighet; inom Bonnier News Local var delar av jour-
nalisterna permitterade 20 procent under tre månader. 
De andra koncernerna tackade nej med motiveringen 
att nyhetsbehovet var så stort under pandemin att alla 
journalister behövdes i arbete.

Inte heller Aftonbladet permitterade några journa-
lister.

– Vi behövde växla upp vår bevakning och då kunde 
vi inte permittera våra journalister, säger Eric Rosén 
på Aftonbladet.

Samtidigt gjorde Aftonbladet en neddragning med 
ett 30-tal tjänster, en krympning av redaktionen som 
annonserades redan innan coronapandemin. Den 
andra större neddragning som gjorts under 2020 gäl-
ler Stockholms gratistidningar där ett 30-tal journa-
listjobb försvann när Direktpress köpte konkurrenten 
Mitt i. Men till största delen kunde de statliga stöd-
paketen till medierna (se nedan) förhindra omfattande 
uppsägningar av journalister. Istället gjorde medie-
stödet till lokal journalistik att det blev fler lokala 
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reportrar. Inom både Bonnier News Local och NTM 
har redigerartjänster omvandlats till lokalreportrar 
med hjälp av det nya lokaljournalistikstödet. Totalt 
fördelades 120 milj kr under 2020 för att förstärka den 
lokala bevakningen i svagt bevakade områden.

Mer dialog i journalistiken

Samtidigt ökade publikens intresse för nyheter för i 
stort sett alla medier under coronavåren 2020, enligt 
siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet 
(se separat ruta). Detta ökande sug efter nyheter syns 
också i publiksiffror hos de stora mediekoncernerna, 
t ex Stampen fördubblade sin digitala trafik våren 2020 
och till exempel för SVT ökade även det linjära tittan-
det på nyhetssändningarna, särskilt i de yngre ålders-
grupperna.

Ökande användning har också gett en ökad dialog 
med publiken.

– Vi har aldrig haft så mycket publikdialog med frå-
gor i vårt liveflöde på svt.se, säger Anne Lagercrantz på 
SVT. Vi har fått en enorm känsla för vad folk undrar.

På Aftonbladet drog man igång sitt ”coronalive” 
redan i februari där man svarar på frågor och upp-
daterar nyheterna.

– Vi har en miljon användare inne där varje dag, 
det har blivit som en lägereld för svenska folket, säger 
Eric Rosén. Vi har hittat ett sätt att arbeta med en 
inbjudande journalistik som vi kan fortsätta med i 
framtiden.
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Corona gav ett digitalt språng

Användningen av digitala nyhetsmedier fick en kraftig skjuts uppåt 
under april–juni 2020. Det visar den särskilda SOM-undersökning 
som genomfördes för att kartlägga hur människor hanterade 
corona pandemin.

I en rapport för Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) 
sammanfattar docent Ulrika Andersson resultaten av studien1 
samt de veckomätningar av tv- och radioanvändning som görs av 
MMS:

• Användningen av nyhetssajterna hos SVT, TV4 och Sveriges 
Radio nästan fördubblades, från 30 till 57 procent som använde 
dem minst tre dagar i veckan.

• Även morgontidningarnas nyhetssajter fick en ökad regelbun-
den användning, från 34 till 43 procent minst tre dagar i veckan.

• Även nyhetssändningar i SVT, TV4 och Sveriges Radio fick en 
större publik. Särskilt gäller det Aktuellt kl 21 i SVT som nästan 
fördubblade sin publik under mars–april.

• Den ökade nyhetsanvändningen gäller alla åldersgrupper, även 
de grupper under 45 år som annars är svåra att nå för medie-
företagen.

• Däremot minskade nyhetsanvändningen genom sociala medier, 
särskilt bland de yngre åldersgrupperna. Totalt från 42 till 32 pro-
cent som regelbundet använder sociala medier för att få nyheter.

• Även användningen av kvällstidningarnas nyhetssajter minskade 
något under coronavåren, från 42 till 37 procent regelbundna 
användare.

En tolkning av dessa resultat är att de nyhetsmedier som visar 
de högsta förtroendesiffrorna också fick en större användning. 
När det är kris vänder sig människor till de medier och kanaler 
man litar mest på. Såväl SVT som TV4 visar klart ökande förtro-
endesiffror under coronavåren, enligt samma SOM-undersökning. 
Medan siffrorna för aftonbladet.se sjunker från en redan tidigare 
låg nivå.

1 https://www.mprt.se/globalassets/dokument/publikationer/medie-
utveckling/svenska-nyhetsvanor/svenska-nyhetsvanor-2020.pdf
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Även lokala tidningar har sett ett ökande intresse från 
publiken, främst för nyhetssajterna. När Tidningsut-
givarna sammanställde siffror från 104 dagstidningar 
hade de digitala läsarintäkterna ökat med 56 procent 
första halvåret 2020 jämfört med året innan1. Fortfa-
rande står de digitala prenumeranterna dock bara för 
16–17 procent av alla läsar intäkter för morgontidning-
arna, enligt TUs siffror.

– Vår bevakning av coronapandemin har tagits 
emot väl och vi har stärkt vår ställning i det lokala 
samhället, säger Stefan Eklund, chefredaktör på Borås 
Tidning i Gotakoncernen. Frågan är bara hur vi behål-
ler de nya digitala prenumeranterna.

Annonsras och mediestöd

De flesta kommersiella nyhetsmedier redovisar mins-
kade annonsintäkter på 25–30 procent under 2020 (se 
även Henckel och Thors kapitel). Detta är en förstärk-
ning av en nedåtgående trend från tidigare år, ”ett hack 
nedåt i kurvan” som Mikael Nestius på Bonnier News 
Local uttrycker det:

– Vi räknar inte med att detta studsar tillbaka, den 
underliggande branta kurvan nedåt kommer att fort-
sätta. Corona skyndar på en utveckling som redan 
fanns där.

En del av annonsbortfallet kompenseras av fler 
digitala prenumeranter. Men också av det mest om- 
fattande statliga mediestödet till kommersiella 
medier någonsin.

1 https://tu.se/mediefakta/annonsbarometern/morgonpressens-lasar-
intakter-okar-med-4-procent
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De statliga mediestöden har mer än fördubblats för 
att kompensera de kommersiella medierna för de stora 
bortfallen i annonser under coronapandemin. Under 
2019 fördelade mediestödsnämnden ca 643,8 milj kr i 
olika typer av mediestöd – under 2020 kommer slutsiff-
ran att hamna på drygt 1,4 miljarder. Då kommer en rad 
medier som aldrig tidigare fått mediestöd att ha stått 
som mottagare av de statliga utbetalningarna, såväl gra-
tistidningar som båda de stora kvällstidningarna.

Mediestöden består under 2020 av sex olika typer av 
stödformer (tabell 1):

Det gamla presstödet (driftstöd) som under 2020 
uppgår till ca 619 milj kr. En rad stora tidningar har 
fått driftstöd de senaste åren då de sjunkit under 30 
procent i hushållstäckning, t ex Göteborgsposten, 
Nerikes Allehanda, Gefle Dagblad och Sydsvenska 
Dagbladet. För att stödja de drygt 70 tidningar som får 
driftstöd så betalades pengarna ut i förtid under våren 
2020 till de tidningar som begärde det. Inför 2021 räk-
nar Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) med 
att ytterliga några större dagstidningar sjunker under 
30 procents hushållstäckning och därmed blir berätti-
gade till driftstöd.

Stödet för lokal journalistik i svagt bevakade områ-
den infördes 2019 då 30 milj kr fördelades till främst 
lokaltidningar. Under 2020 ökade stödet, och under 
våren lade regeringen på 50 milj kr ytterligare och för-
dubblade den möjliga stödsumman för varje under-
bevakad kommun till två milj kr. Totalt ca 120 milj kr 
fördelades i juni till både etablerade dagstidningar, 
gratistidningar och lokala nyhetssajter. Detta stöd 
gick inte bara till glesbygder där lokalredaktioner lagts 
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ner, utan också till gratistidningar i svagt bevakade 
storstadsområden. De stora koncernerna tog en stor 
del av kakan – NTM och Gota vardera drygt 20 milj kr, 
Bonnier News Local ca 14 milj kr och NWT 11 milj kr.

Ett särskilt engångsstöd inrättades för att täcka en 
del av annonsbortfallet för tryckta nyhetstidningar 
under april-juni. 217 tidningar sökte detta, 101 av 
dessa var gratistidningar som tidigare inte tagit del 
av mediestödet. Alla dessa tidningar redovisade ett 
annonsbortfall på ca 391 milj kr jämfört med samma 
tidsperiod 2019, och fick dela på 150 milj kr i ”corona-
stöd”. Detta motsvarade totalt sett 40 procent av tid-
ningarnas redovisade annonsbortfall.

Det stora nya stödet under 2020 kallas redaktions-
stöd, och är enligt regeringen tänkt att bli ett perma-
nent inslag i systemet med mediestöd. För 2020 satsas 
500 milj kr på detta nya stöd som enbart kan gå till att 
täcka redaktionella kostnader. Stödet kommer också 
att kunna gå till alla typer av nyhetsmedier, även kom-
mersiell tv och radio samt rena nyhetssajter. Beslut om 
vilka medier som får detta stöd för 2020 fattas i decem-
ber. Framtiden för redaktionsstödet är dock osäker. 
Det är inte ett ”rättighetsstöd” som driftstödet, något 
som ett medium har rätt till om man uppfyller vissa 
kriterier utan ett stöd som delas ut i mån av resurser. 
Budgetprognoser för 2021-22 visar att det bara finns 
runt 50 milj att fördela som redaktionsstöd dessa år.

De sista två stödformerna är ett distributionsstöd på 
knappt 50 milj kr och ett innovationsstöd på 30 milj kr 
under 2020.
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Tabell 1. Statligt mediestöd 2019–2020 (milj kr)*

2019 2020

Driftstöd (presstöd) 520 619

Stöd för lokaljournalistik 30 121

Redaktionsstöd - 500

Distributionsstöd 54 47

Innovationsstöd 33 30

”Coronastöd” för minskade annonsintäkter - 150

Summa 637 1 467

*Siffror från Myndigheten för press, Radio och tv (MPRT)

Totalt innebär detta att staten under 2020 mer än för-
dubblat mediestöden, från ca 640 milj kr under 2019 
till 1 467 milj kr under 2020. Det är dessa mediestöd 
som gör att de stora mediekoncernerna kommer 
kunna redovisa resultat som går ihop eller till och med 
på plus.

Men för de kommande åren är mediestöden osäkra. 
I budgetförslaget för 2021 får mediestödssystemet 
behålla 200 av de extra miljonerna, sammanlagt räk-
nar budgeten med 932 milj kr i mediestöd under 2021. 
Det innebär att mediestödet minskar med drygt 500 
milj kr jämfört med 2020. Enligt budgetpropositionen 
ska distributionsstödet höjas och det lokala stödet ska 
kunna lämnas för flera år. I övrigt är fördelningen mel-
lan de olika stödformerna ännu oklar, förutom att det 
rättighetsbaserade driftsstödet troligen kommer att 
öka uppåt 650 milj kr. Frågan är hur långt detta räcker 
för att stötta mediekoncernerna när coronapandemin 
fortsätter in på sitt andra år.
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Tveksamhet inför politiskt beroende

Det finns också en tveksamhet inom mediekoncer-
nerna att göra sig alltför beroende av mediestödet. 
Dagens Nyheter har ställt sig utanför de statliga 
stöden, de tackar nej till ca 65 milj kr i krisstöd med 
motiveringen att de inte behöver pengarna och att de 
hellre står självständiga från staten. TV 4 söker inte 
heller det nya redaktionsstödet, enligt Viveka Hansson 
finns det andra som behöver pengarna bättre. Däremot 
söker båda kvällstidningarna från det nya redaktions-
stödet, och de fick även sammanlagt 11,1 milj kr för att 
täcka annonsbortfall under coronavåren.

Bonnier News Local är med sina 43 dagstidningar 
en stor mottagare av mediestöd, totalt ca 200 milj kr 
innan redaktionsstödet har fördelats.

– De statliga stöden hjälper oss i omställningen från 
en affärsmodell som bygger på print och annonser till 
en digital modell som bygger mer på läsarintäkter, säger 
Mikael Nestius. Ambitionen är att gå ihop 2023 utan 
statliga stöd. Men om stöden finns kvar kan vi anpassa 
oss och få en lite större kostym på redaktionerna.

Även andra koncerner betonar att mediestödet varit 
viktigt för att klara av omställningen från ett starkt 
annonsberoende till att bygga affärsmodellen på beta-
lande läsare. Men det finns också tveksamhet till ökat 
mediestöd. NWT-koncernen beslutade i oktober att 
betala tillbaka de 8,8 milj kr man fick för annonsbort-
fallet under coronavåren och NWT ansöker inte heller 
om det nya redaktionsstödet.

– Vi tycker att det är principiellt problematiskt att 
en fri och press ska bli allt mer beroende av staten, 
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säger Mikael Rothsten. Även om vi ser problem med 
lönsamheten för medieverksamheten kan vi svårligen 
definiera oss som ett medieföretag i kris.

Däremot behåller NWT-koncernen de 11 milj kr 
man fick för att förstärka lokaljournalistiken i svagt 
bevakade områden:

– Stödet till så kallade vita fläckar ser vi som ett tyd-
ligt stöd till journalistiken i svagt bevakade områden, 
det vill säga som ett stöd till den public service-uppgift 
som vi utför i flera av våra mindre kommuner.

NWT var under 2019 den enda koncern av lokala 
och regionala tidningar som gick med vinst (Ohlsson 
2020). Men denna vinst kommer från andra delar av 
koncernen än tidningarna. Till exempel fastigheter 
och delägandet i norska mediekoncernerna Polaris och 
Schibsted som ger bra utdelning.

Även i andra koncerner finns en tveksamhet inför 
alltför mycket mediestöd:

– Vi behöver stöd när det är en så dramatisk föränd-
ring av våra inkomster, säger Björn Lövelid i NTM. Men 
på längre sikt är det inte tänkt att vi ska vara offentligt 
finansierade. Politiska beslut är ju flyktiga, och det kan 
komma en annan majoritet som tar andra beslut.

– Vi tror inte att den halva miljarden i nytt statligt 
stöd blir årlig, säger Stefan Eklund på Borås Tidning. 
Det finns också en politisk osäkerhet, och frågan är om 
det nya konservativa blocket i politiken vill stötta en 
fri press.

De enda mediekoncerner som klarat sig undan 
annonskrisen är public service. Intäkterna till SVT 
och Sveriges Radio är stabila i och med skattefinan-
sieringen. Andelen som går till nyheter är också den-
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samma, för SVT går en dryg femtedel av alla kostnader 
till nyheterna och för Sveriges Radio drygt hälften2.

Ägarkoncentration och återlokalisering

Sedan sekelskiftet har kartan över det svenska medie-
landskapet ritats om när det gäller ägande och makt. 
Tidningen Journalisten gjorde i hösten 2020 en 
illustration av hur ett lapptäcke av olika familjer och 
stiftelser som ägare av de svenska dagstidningarna 
förvandlats till stora sammanhängande områden med 
samma ägare3. I oktober 2020 är det sex stora ägare 
som kontrollerar över 90 procent av dagspressen. Bon-
nier News Local (BNL) med 43 dagstidningar står för 
44 procent av omsättningen bland de tio största. Under 
2020 köpte man tillsammans med norska  A-media 
in Hallpressen i Småland och Västergötland med tio 
 tidningar. Bland de övriga på listan finns norska Schib-
sted med två tidningar (Aftonbladet och Svenska 
 Dagbladet) och NTM med 17 tidningar, Stampen 
med tio tidningar och Gota Media med sju tidningar. 
Även NTM växte under 2019–20 med köpen av Sörm-
landsmedia och Norran och Piteåtidningen (se tabell 
2). Under hösten 2020 finns också obekräftade rykten 
om att den sista större självständiga dagstidningen 
 Skånska Dagbladet söker nya ägare4.

Även bland gratistidningarna syns en tydlig ägar-
koncentration under 2020. Bonnier köpte in Lokaltid

2 Public serviceredovisningar 2019 från SVT och Sveriges radio.
3 Journalisten 24 september 2020.
4 Dagens Media 13 oktober 2020.
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ningen i Skåne med 28 editioner och över en halv mil-
jon läsare från danska JP/Politiken. Under sommaren 
blev det klart att Direktpress köper konkurrenten Mitt 
i i Storstockholm. De två konkurrerande lokala gratis-
tidningarna i Storstockholm blev en enda koncern 
under hösten 2020 med sammanlagt ett 30-tal färre 
journalister jämfört med tidigare.

Tabell 2. De stora mediekoncernernas andel av omsättningen 
på dagstidningsmarknaden (utifrån bokslut 2018 och 2019)*

2018 2020

Bonnier 30 44

Schibsted 18 18

Mittmedia* 13 -

NTM 12 13

Stampen 10 10

Gota Media 8 8

Hall Media* 3 -

NWT 3 5

Sörmlandsmedia* 2 -

VK Media 2 2

Skånska Dagbladet - 1

Summa 101 101

Omsättning (milj kr) 14 934 13 828

*Tabellen bygger på Medieekonomi 2018 och 2019 från Myndigheten för press, radio 
och tv. Koncernernas andel av omsättningen 2020 bygger på ägandet samma år, men 
utifrån omsättningen 2019. Tre koncerner har bytt ägare sedan 2018: Mittmedia köptes 
av Bonnier News Local 2019 och Hallmedia av Bonnier News Local 2020. Sörmlands-
media köptes av NTM 2019.

I koncernerna samordnas det som går att göra till-
sammans, det är stordrift som är koncernernas fördel. 
Tidigare studier har visat att redigering (sidproduk-
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tion), webbdeskar, IT-utveckling och all slags admi-
nistration är områden där koncernerna skapar gemen-
samma resurser (Nygren och Nord 2019). Gamla 
Mittmedia var den koncern som drog detta längst, och 
varje tidningstitel blev en underavdelning av en stor 
gemensam redaktion där många redaktionella beslut 
togs centralt. Inom koncernerna delas innehåll mellan 
titlarna i större eller mindre grad, hela avdelningar är 
gemensamma som TT-sidor och feature.

Coronapandemin har knappast hunnit påverka den 
långsiktiga ägarkoncentrationen i medierna. Möjligen 
har ägarkoncentrationen gett varje enskild tidnings-
titel en större stabilitet. Samtidigt har diskussionen om 
centralisering i relation till lokal förankring fortsatt 
och tagit en ny väg efter Bonniers köp av Mittmedia. 
Grundfrågan är hur långt samordning och centralise-
ring kan drivas utan att tidningarna tappar sin lokala 
profil. 

Bonnier News Local återförde förra året en del 
av de centrala resurserna till de lokala tidningarna i 
gamla Mittmedia, till exempel fick tidningarna fick 
egna chefredaktörer i Dalarna och Hälsingland och 
nya reportrar anställdes lokalt. Denna utveckling har 
fortsatt 2020:

– Vi har återfört lite mer resurser och gör en stor 
satsning i Borlänge, säger Mikael Nestius. Varje titel 
i Dalarna och Hälsingland kommer att få en egen sajt 
som de inte har idag och vi tillsätter egna utgivare även 
i Hallpressen i Småland.

– Ju närmare man kommer, ju lättare är det att 
engagera folk lokalt. Varje titel ska vara lönsam och 
stå på egna ben.
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För de små tidningarna i koncernen har Bonnier News 
Local en strategi som man utvecklat med samägaren 
norska A-media. Hösten 2020 gick tre tidningar ner till 
tre- eller fyradagarsutgivning av den tryckta tidningen 
(Nya Ludvika tidning, Södra Dalarnas tidning och Ljus
dalsposten), samtidigt som man ökade bemanningen. 
För en av tidningarna fanns inte ens några lokala report-
rar, bevakningen gjordes på distans. Med mer lokalt 
innehåll ska tidningarna kännas mer lokala, de kommer 
inte längre främst fyllas av regionalt innehåll. Nyheterna 
uppdateras dagligen på tidningens egen sajt.

– Vi har också regionala titlar där vi behöver jobba 
mer lokalt, säger Mikael Nestius. Där ska vi experi-
mentera med mer lokal-lokalt innehåll på webben, det 
blir försök både inom befintliga varumärken och med 
nytt varumärke för att se vad som funkar bäst.

Även inom andra koncerner diskuteras nu på ett mer 
kritiskt sätt om inte centraliseringen gått för långt i 
relation till det lokala:

– För några år sedan pratades det mycket om cen-
tralisering, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör 
på GöteborgsPosten. Nu diskuteras centraliseringen 
och den lokala närvaron har blivit viktigare. Stampen 
är väldigt decentraliserad idag, och bevakningen på 
webben har förts ut lokalt.

– Men vi har också en tv-hub här på GP som hjäl-
per tidningarna när de ska göra egna sändningar. 
Funktioner som analys av läsardata är möjliga att göra 
centralt. Men själva journalistiken, det som får folk att 
prenumerera ska vara lokal.

Både NWT-koncernen och Gota Media har länge 
haft en stark betoning av det lokala, och NWT gjorde 
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för ett par år sedan om den stora NWT-sajten för hela 
Värmland till lokala sajter för de lokala tidningarna.

– Vi värnar det lokala utgivarskapet som ger enga-
gerade utgivare, säger Mikael Rothsten. Modet växlar 
i branschen och vi konstaterar att kollegorna nu går 
mot mer lokala utgivarskap.

I delar av NTM vill man också återlokalisera resur-
ser och makt inom koncernen. Nu planerar man att 
föra ut resurser från webbnavet i Norrköping till de 
enskilda titlarna. Det ska ge mer engagemang och 
självbestämmande på de olika tidningarna.

– Vi vill ha mer kraft på den lokala desken, stärka 
den lokala förankringen och öka andelen lokalt inne-
håll i de titlar som har störst behov av detta, säger 
Björn Lövenlid.

Även public service satsar mer på det lokala, ett krav 
som också finns i det nya sändningstillstånd som gäller 
2020-2025. Under 2020 fick de lokala kanalerna i Sve-
riges Radio ett 20-tal nya reportrar och bevakningen i 
Storstockholm stärktes med lokala redaktioner i några 
kranskommuner. SVT öppnade flera nya redaktioner 
under 2020, senast i Norrtälje i Stockholmsområdet. 
SVT finns därmed på 40 orter i hela landet, och målet 
är att SVT ska finnas på 45 orter till 2025.

En mer aktiv mediepolitik?

Public service och mediestöd är de två viktigaste red-
skapen i den mediepolitiska verktygslådan. Med dessa 
redskap kan det politiska systemet stödja mediernas 
roll i demokratin, men utan att gå in och politiskt styra 
mediernas innehåll (Nord och Ots 2019). Länge var 
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mediepolitiken en ganska sömnig del av politiken, men 
de senaste åren har den väckts till liv främst genom 
en mer livlig kritik mot public service från politikens 
högra planhalva (se även Lars Nords kapitel).

Coronapandemin har också aktiverat mediepoliti-
kens andra redskap – det presstöd som numera kall-
las mediestöd eftersom det nu också kan gå till rena 
nyhets sajter. Presstödet infördes 1971 för att bevara 
mångfalden i floran av lokaltidningar. Det gick i bör-
jan främst till andratidningar som hade svårt att få 
annonser, och skulle främst komma att bevara social-
demokratiska tidningar. Även under 1990-talet stod 
mångfald i centrum för mediepolitiken med en kritik 
mot Bonniers dominerande roll i medierna. Dåva-
rande kulturministern Marita Ulvskog (1996–2004) 
tillsatte en utredning för att kunna begränsa ägarkon-
centrationen i medierna, men denna mötte motstånd 
från Tidnings utgivarna och något förslag lades aldrig.

Idag är Bonniers mer dominerande än någonsin, 
åtminstone bland dagstidningar (tabell 2). Däremot 
sålde man under 2020 TV4 till Telia. Men medie-
politiken handlar inte längre i första hand om mång-
fald inom landet, utan om att stödja svenska medier 
generellt. Därför blev det heller ingen politisk strid om 
det utökade mediestödet 2020. Det politiska intresset 
riktas istället mot de digitala jättarna som tar en stor 
del av de annonsinkomster som tidigare gick till medier 
som också producerade journalistik (Ohlsson 2017). 
Ett 20-tal socialdemokratiska riksdagsmän motione-
rade hösten 2020 om att införa en särskild skatt för de 
stora digitala plattformarna (Google och Facebook) 
för att skapa neutralitet i konkurrensen med svenska 
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medier5. Liknande skatt finns i bland annat Frankrike 
och Storbritannien.

Coronapandemins långsiktiga konsekvenser?

Hösten 2020 är coronapandemin långt ifrån över. 
Stora delar av Europa har en ökande smittspridning 
och samhällen stängs delvis ner. Också i Sverige ökar 
smittspridningen, och mediekoncernerna fortsätter 
med en stor del hemarbete.

– Vi måste hitta arbetsformer som fungerar lång-
siktigt, och nu har vi gått över till att de flesta arbetar 
varannan vecka på redaktionen, säger Mikael Rothsten 
på NWT.

De långsiktiga konsekvenserna är ännu svårt att uttala 
sig om, betonar flera av de koncernchefer som intervju-
ats. Ekonomiskt pressande medieföretag drabbar också 
underleverantörer som TT-Nyheter. I oktober aviserade 
de ett sparpaket för 2021 som också kommer att leda till 
färre journalister på TT- Nyheter6. Även inom lokaljour-
nalistiken kommer signaler om neddragningar 2021. 
Bonnierägda gratistidningarna Lokaltidningen i Skåne 
kommer att dra ner utgivningen, mer än varannan av de 
26 editionerna går över till att komma ut varannan vecka 
eller en gång i månaden. När Bonnier köpte Lokaltid
ningen i november 2019 lade man ner sina egna lokaltid-
ningar Hallå, och nu minskar utgivningen 40 procent på 
grund av färre annonser7.

5 Dagens Media 5 oktober 2020.
6 Dagens Media 12 oktober 2020.
7 Dagens Media 23 oktober 2020.
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Flera av de intervjuade betonar att pandemin för-
stärkt de förändringar som varit synliga de senaste 
fyra–fem åren, att coronapandemin ökat tempot i 
den omställning som de stora kommersiella medierna 
redan var inne i redan tidigare:

• Annonserna främst i de tryckta tidningarna har 
minskat snabbt, och ingen tror att de kommer till-
baka. Prognoser från IRM visar att annonsintäk-
terna för de medier som producerar journalistik i 
bästa fall stabiliseras under 2021.

• Digitaliseringen av medierna har tagit ett nytt 
språng och användningen av nyhetssajter har ökat 
starkt. Fler digitala läsare är beredda att betala för 
nyheter, men dessa inkomster täcker inte upp bort-
fallet i annonsintäkter.

• Det ökade mediestödet kan hjälpa till under en 
omställningsperiod, men i flera mediekoncerner 
finns en stark tveksamhet inför att bli beroende av 
mediestöd.

En förändrad journalistik?

Journalistiken då, förändras den? Det återstår att 
undersöka hur medierna har bevakat coronapande-
min, studier om detta pågår bland annat vid JMG på 
Göteborgs universitet på uppdrag av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Institutet för 
mediestudier planerar en rapport om coronabevak-
ningen i medierna till mars 2021.

Flera av mediecheferna betonar hur viktig bevak-
ningen av coronapandemin har varit både lokalt och 
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nationellt för att möta människors ökande nyhets-
intresse.

– Vi ser en ökad kännedom om våra digitala 
kanaler och folk litar på oss i en krissituation, säger 
Anne Lagercrantz på SVT. Vi har också förändrat 
journalistiken, vi vill vara mer undrande och mindre 
anklagande som en programledare uttryckte det.

Även TV4 betonar att de digitala kanalerna blir 
viktigare liksom människors behov av få svar på sina 
frågor:

– Vi får mer fokus på att tolka och hjälpa människor 
att förstå utvecklingen, säger Viveka Hansson. Vår roll 
blir att hjälpa människor att navigera i nyhetsflödet, en 
oberoende roll där sakjournalistiken blir viktigare än 
kampanjer.

På Sveriges största nyhetsplattform Aftonbladet 
hade man fram till oktober fått in 450 000 frågor och 
inlägg till sin corona-liverapportering, och biträdande 
redaktör Eric Rosén tror att detta sätt att arbeta med 
en inbjudande journalistik kommer att förändra jour-
nalistiken på sikt:

– Publikrelationen blir en annan, mer av dialog och 
att publiken formulerar frågorna.

Medier, politik och marknad

I ett längre perspektiv kan coronapandemin komma 
att påverka nyhetsmediernas ställning mellan det poli-
tiska systemet och marknaden. Här handlar det om 
långsiktiga trender som förstärks av pandemin och 
dess ekonomiska följder, men som också påverkas av 
samhällsförändringar i stort.



Coronaåret 2020 | 3736 | Gunnar Nygren

Nyhetsmedierna har alltid befunnit sig mellan det 
politiska systemet och marknaden, påverkats och 
styrts av båda dessa kraftfält. Mediernas roll i demo-
kratin har formulerats av pressutredningar inom det 
politiska systemet, och enligt dessa ska medierna 
informera, granska och vara forum för debatt (Weibull 
och Wadbring 2014). Samtidigt sätter marknaden de 
ekonomiska villkoren för de kommersiella medierna, 
de är kommersiella företag som i huvudsak finansie-
rats av annonsörer och läsare. Även public service, som 
i grunden är en politisk konstruktion, måste söka legi-
timitet i en bred användning.

Under senare delen av 1900-talet rörde sig medie-
systemet från närheten till den politiska sfären till 
att domineras av en marknadsstyrning. Pressen blev 
oberoende av partierna och kommersiell radio och 
tv infördes. Med digitalisering och globalisering av 
mediesystemen har denna marknadsstyrning för-
stärkts ytterligare och nya globala aktörer förändrar 
de ekonomiska grundvalarna för medierna.

Men de senaste åren syns också tecken på ett större 
intresse från det politiska systemet för mediernas vill-
kor. Det politiska trycket mot public service har ökat 
och mediepolitiken har blivit en politisk stridsfråga. 
Kritiken från både politiskt håll och från kommersiella 
medier har satt public service under press. Corona-
pandemin har visserligen stärkt public service´ ställ-
ning hos publiken, men den har också fått det politiska 
systemet att gå in och aktivt stötta krisande kommer-
siella medier. Ett mer än fördubblat mediestöd har räd-
dat dagstidningar från massuppsägningar av journa-
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lister. Samtidigt som flera koncerner är tveksamma till 
ökat beroende av statligt stöd – en fri press ska inte vara 
beroende av mediestöd. Frågan är bara om mediekon-
cernerna har råd att avstå från mediestödet när de ska 
klara av omställningen från en annonsfinansierad och 
printbaserad affärsmodell till en ny digital modell som 
bygger främst på betalande läsare.

Med denna bakgrund kan coronapandemin få 
åtminstone två långsiktiga effekter för det svenska 
mediesystemet – den har gett digitaliseringen av 
mediesystemet extra fart och den bidrar till att aktua-
lisera frågor om relationen mellan mediesystemet och 
politiken.
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Paus i redaktionsslakten
Leonard Wallentin*

Sedan starten 2015 har trenden i Mediestudiers data-
bas över lokala redaktioner varit tydlig: Sverige beva-
kas av allt färre redaktioner. Men i år har minskningen 
stannat av, och vi har ungefär lika många öppnade som 
stängda redaktioner.

Det är första gången sedan startåret 2015 (då bland 
annat public service-bolagen öppnade flera nya lokal-
redaktioner) som vi inte har ser en nedgång i antalet 
redaktioner. Till viss del tycks det vara en följd av det så 
kallade ”vita fläckar”-stödet för stärkt lokaljourna listik 
i underbevakade områden. Antalet kommuner som är 
”vita fläckar” i vår databas är dock närmast oförändrat; 
stödet används framför allt i kommuner som redan har 
någon form av redaktionell  närvaro.

Ett undantag är Bräcke kommun. I Bräcke har Jämt
lands Tidning under året satt upp en lokalredaktion 
där de redan sedan i fjol haft en lokalredaktör som 
utgått från den egna bostaden. Nu är där en riktig 
redaktion med logotypen på fönsterglaset och besöks-
adress och allt. Och i Arvidsjaur placerade SVT Norr
botten i januari en nyhetsreporter. De båda kommu-

* Leonard Wallentin är datajournalist på J++ Stockholm. J++ är ett inter-
nationellt team av datajournalister, med kontor i Stockholm och Porto.



Paus i redaktionsslakten | 4140 | Leonard Wallentin

nerna är därmed inte längre vita fläckar, men i övrigt 
är kartan oförändrad.

Det behöver förstås inte betyda att stödet saknat 
effekt i kommuner utan redaktion. Exempelvis har 
Siljan News anställt flera reportrar med uppdrag 
att bevaka specifika kommuner i Dalarna, och det 
är reportrar som ibland också bor i sin bevaknings-
kommun, och kanske med lite god vilja skulle kunna 
kallas för en lokal enmansredaktion. För att kunna 
göra histo riska jämförelser har vi dock hållit fast vi 
en uppsättning ganska fyrkantiga urvalskriterier, på 
bekostnad av nyanserna.

Redaktionerna som lägger ner

Sent i november 2019 lades tidningen Östra Småland/
Nyheterna ner, över 90 år efter grundandet. Därmed 
blev deras Kalmarredaktion en av de äldsta redak-
tioner som försvunnit ur Mediestudier databas över 
lokala redaktioner sedan vi började räkna under 
2015.

Nedläggningen av Östra Småland/Nyheterna efter 
91 år var egentligen inget unikt. Sedan 2015 har vi fått 
sätta slutdatum på ännu äldre redaktioner och titlar: 
Tidningen Folket i Eskilstuna (1905–2015), Lidingö 
Tidning (1910–2017), Västmanlands Nyheter (1917–
2019) och Smålandsbygdens Tidning (1926–2017) var 
alla över 90 när de lades ner. Faktum är att median-
livslängden bland de medietitlar som läggs ner eller 
definieras bort för varje år blivit lite längre, från 9 år 
2015 till 16 år för det senaste året, delvis drivet av att en 
större andel riktigt anrika titlar försvinner.
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Totalt har omkring 200 redaktioner lagts ner sedan 
årsskiftet 2014/2015, och det totala antalet redaktioner i 
databasen har minskat med 17 procent, från 640 till 542.

Lejonparten av de nedlagda redaktionerna hör dock 
till sådana medier som också dominerat nystarterna: 
Det är dels små webbredaktioner, inte sällan rena 
enmansprojekt, som driver hyperlokala nyhetssajter, 
och dels uppstickarkoncerner som 24 Journalistik
eller Höglandsnytt, med antingen gratistidningar eller 
nyhetssajter. Dessa har delvis fyllt tomrummet efter 
traditionella, större medieföretag, men har en kort 
medellivslängd. Omkring 40 procent av dem som star-
tat sedan 2015 har hunnit lägga ner igen.

Figur 1. Stängda och öppnade lokala redaktioner 2015–2020

Kommentar: Stängda (under strecket) och nyöppnade (över strecket) redaktioner, för-
delade per medietyp och år. Brytpunkt här är årsskiftet, och siffrorna för 2020 avser 
tiden fram till den 15 oktober. En ”stängning” kan ibland betyda att vi från en viss tid-
punkt bedömer att redaktionen inte längre lever upp till databasens kriterier på allsidig 
lokalbevakning. Det gäller i första hand gratis-kategorin, som innehåller en del reklam-
blad med visst redaktionell innehåll.

Den bilden blir också tydlig om vi delar upp nedlagda 
och nystartade redaktioner efter medietyp (se fi gur 
1): Gratistidningarna och sajterna utgör en betydligt 
större del av nystarter (över strecket) och nedlägg-
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ningar (under strecket), än av det totala antalet redak-
tioner (tillsammans står de för bara en tredjedel av 
redaktionerna).

Samtidigt som redaktioner lagts ner, så har public 
service-bolagen utökat sin lokala närvaro. Här mäter vi 
bara permanenta redaktionella satsningar, så Sveriges 
Radios så kallade ”pop up”-redaktioner saknas, liksom 
”riktade reportrar”, även om de råkar bo i och utgå från 
sin bevakningskommun. Men med bara de permanenta 
redaktionerna inräknade, ökar ändå public service 
andel av lokalredaktionerna sakta men säkert. I början 
av 2015 hörde 11 procent (72 av 640) av redaktionerna 
till Sveriges Television eller Sverige Radio. Nu är den 
siffran över 15 procent (84 av 542), efter att ha klättrat 
några tiondels procentenheter varje år.

Figur 2. Public serviceföretagens andel av lokala redaktioner 
2015–2020

Trenden beror alltså dels på det minskande antalet 
redaktioner, dels på nya lokala satsningar från public 
service-bolagen, som i till exempel Norrbotten, som 
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nu blivit ett av de län i landet där public service utgör 
störst andel av redaktionerna i vår databas.

Ägarkoncentrationen fortsätter

De fem största koncernernas andel av landets tidnings-
redaktioner nådde i fjol 50-procentsstrecket. I år fort-
sätter den ökningen: Bonnier (inklusive Hall Media), 
Gota Media, NTM, NWT-koncernen och Stampen 
driver nu 60 procent av printredaktionerna, och räknar 
vi andel av printtitlarna i databasen, så är vi snart uppe 
i hälften där också. Andelen av titlarna som befinner 
sig under den kvintettens vingar är nu 47 procent.

Allra mest utmärker sig förstås Bonnier, som med 
förvärvet av först Mittmedia och sedan Hall Media 
plötsligt blivit en lokaltidningsjätte av historiska mått. 
Bonnier, via Bonnier News Local, är nu representerade 
i 50 kommuner, med drygt 40 titlar! Det kan jämföras 
med 9 kommuner i januari 2015 (genom framför allt 
Sydsvenskan).

Alla medieslag inräknade är trenden densamma; de 
största koncernerna äger allt mer. Här finns dock möj-
ligen också en annan trend, där ”mikrokoncerner” som 
Siljan News och Höglandsnytt startar lokala editioner 
och/eller lokalredaktioner.

En naturlig effekt av ägarkoncentrationen, i kom-
bination med att redaktioner läggs ner, är förstås att 
antalet kommuner med fler än en tidningskoncern 
representerad fortsätter minska. I år har 30 kommuner 
redaktionell närvaro från två eller fler dagspresskon-
cerner, att jämföra med 31 i fjol, och 47 när vi började 
mäta 2015. Minskningen från ifjol beror på att Nor
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ran och Piteåtidningen köptes av NTM vid årsskif-
tet. Eftersom de båda tidningarna har en gemensam 
redaktion i Arjeplog som producerar innehåll, räk-
nades Arjeplogs kommun som bevakad av två ägare. 
Bonniers köp av Hall Media fick däremot ingen effekt 
på den siffran.

Den koncern som har ”mediemonopol” på flest av 
sina redaktionsorter är NWT, som är ensam dags-
presskoncern i hälften av kommunerna där de har 
redaktion. För de övriga av de större koncernerna är 
motsvarande siffra en tredjedel eller mindre.

Räknar vi in alla medietyper, inklusive gratistid-
ningar och nyhetssajter, blir siffrorna andra men 
trenden densamma. Det finns, åtminstone ännu, inget 
som tyder på att nya aktörer lyckas fylla ut hålen just 
där morgontidnings-mångfalden minskar.

Störst redaktionstapp runt de stora städerna

Sedan i fjol har Arvidsjaurs kommun fått en ny SVT- 
redaktion, och i Bräcke kommun har Jämtlands Tidning 
gått från ett hemmakontor till en ”riktig” redaktion. I 
övrigt är ”vita fläckar”-kartan oförändrad.

När vi räknar de vita fläckarna sticker storstads-
områdena och områdena runt en del större städer ut. 
Det beror på att många tidningar som bevakar större 
städers kranskommuner har kontoret på centralorten. 
Här går det att argumentera för att det är av under-
ordnad betydelse vilken sida kommungränsen en tid-
ning som Mitt i Solna har sin redaktion, i ett område 
där kommungränserna skär rakt genom tätorter som 
vilka stadsdelsgränser som helst. För att komma runt 
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det kodar vi i data basen titlar som är specifikt ägnade 
att bevaka en kommun eller kommundel, men som har 
redaktionen på ”fel” sida en kommungräns, som ”rik
tade titlar”. Om vi räknar in de riktade titlarna får vi 
följakt ligen något färre vita fläckar, och framför allt 
 försvinner de lite artificiella vita fläckarna från de mest 
tät befolkade delarna av landet. Med de riktade tit
larna inräknade sticker i stället glesbygden ut. Indelat 
efter SKR:s  kommungruppsindelning saknar var femte 
”landsbygds kommun” och ”landsbygdskommun med 
besöks näring” helt redaktionell närvaro.

Tabell 1. Redaktionell närvaro i olika typer av kommuner

Kommungrupp Antal  
redaktioner

Nedlagda  
redaktioner 

(2015–)

Antal vita  
fläckar*

Antal  
kommuner

Landsbygdskommun 59 16 7 40

Landsbygdskommun  
med besöksnäring 25 8 3 15

Pendlingskommun  
nära mindre tätort 67 14 13 52

Mindre stad/tätort 94 34 0 29

Lågpendlings
kommun nära  
större stad 61 11 3 35

Pendlingskommun  
nära större stad 52 23 13 52

Större stad 105 57 0 21

Pendlingskommun  
nära storstad 43 19 2 43

Storstäder 36 21 0 3

Totalt 542 203 41 290

* Här definieras ”vit fläck” som en kommun där det inte finns lokal redaktionell närvaro.
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I avsnittet om ägarkoncentration ovan konstaterade vi 
att den minskade mediemångfalden inte verkar mot-
verkas av nya aktörer. Samma sak kan sägas om de vita 
fläckarna: Det finns inga tecken på att nedlagda dags-
tidningsredaktioner ersätts av nyhetssajter eller gratis-
tidningar i någon mätbar utsträckning. Kommunerna 
där en gratistidning eller en nyhetssajt är den enda 
medietiteln med redaktionell närvaro är få (ett 20-tal), 
och har inte ökat under de senaste fem åren.

I storstäder, och storstädernas förorter, läggs flest 
redaktioner ner, inte bara i absoluta tal, utan också i 
relation till hur många redaktioner som funnits under 
mättiden. Störst relativt redaktionstapp finns i vad 
som kallas ”pendlingskommun nära storstad” och 
”pendlingskommun nära större stad” i SKR:s kom-
mungruppsindelning. Det är i stort sett kranskommu-
nerna till de drygt tjugo största städerna, och alltså 
samma kommuner som så ofta är vita fläckar, med 
en strikt definition av ”redaktion” (se ovan). Där har 
nerlagda redaktioner i mindre utsträckning än någon 
annanstans ersatts av nya.

Några slutsatser

Det dröjer åtminstone ett år till innan vi vet om det 
verkligen är ett trendbrott vi ser i att redaktionsned-
läggningarna stannat av, kanske en paus tack vare vita 
fläckar-stödet, eller bara en tillfällighet. Och då, om 
inte förr, borde vi också kunna se om stödet faktiskt 
leder till att vita fläckar börjar fyllas upp med mer per-
manenta redaktionsetableringar.
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Redan nu kan vi konstatera att de senaste årens dra-
matiska omvälvningar i Lokalmediesverige lett till en 
historiskt hög ägarkoncentration, till en ökad domi-
nans för public service-bolagen, och till en sakta skif-
tande sammansättning av medietyper, där långlivade 
tidningsredaktioner försvinner, och mer kortlivade 
webb- och gratistidningsredaktioner kommer och går.

Så har vi räknat

Bland medierna i databasen ingår även en del lokala 
annonsblad med eget redaktionellt innehåll. De kodas 
då också som en ”redaktion” i kommunen de bevakar. 
Det får till följd att en datapunkt kan representera 
allt från Dagens Nyheters Stockholmsredaktion, till 
en liten enmansredaktion utan skylt på dörren, och 
av nödvändighet följer också att vad som räknas som 
en redaktion skiljer sig mellan de olika mediekatego-
rierna. Vi är därför försiktiga med vilka jämförelser 
vi gör medietyper emellan, och fokuserar oftare på 
utveckling över tid. De gånger vi skruvat på något av 
urvalskriterierna så har databasen alltid uppdaterats 
bakåt, så att bedömningarna är konsekvent genom-
förda i det historiska materialet.

För att inkluderas krävs en regelbunden och all-
sidig bevakning av lokalsamhället, på en egen platt-
form. ”Regelbunden” betyder sedan i fjol utgivning 
eller uppdateringar åtminstone varje månad. ”All-
sidig” innebär att det krävs mer än exempelvis bara 
kalendarie-bevakning, bara kulturnotiser, eller bara 
näringslivsreportage. Kombinationen av de tre skulle 
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dock räcka. ”Egen plattform” betyder att vi inte för in 
exempelvis lokalmedieliknande Facebooksidor eller 
nyhetsbrev. Det sistnämnda kriteriet har bland annat 
praktiska skäl: Så länge mediet publicerat sig på den 
öppna webben eller i pappersform finns det arkiv att 
gå tillbaka till, både för oss och för den som vill göra 
kontrollera våra uppgifter. Om en nyhetssajt har fun-
nits på den öppna webben efter 2015, och verkligen 
uppfyller inkluderingskriterierna, så finns den till 
exempel i praktiken alltid i Internet Archives webb-
arkiv Wayback Machine.

Under ett år gör vi omkring 300 uppdateringar i 
databasen. Bland dem finns allt från rättade stavfel 
till redaktionsnedläggningar. Många ändringar gäller 
historisk data, och kan handla om att exempelvis sätta 
ett startdatum för när en sedan länge nedlagd gratis-
tidning grundades. Eftersom vi löpande gör rättningar 
bakåt i tiden, kan siffror över exempelvis antal redak-
tioner vid en viss tidpunkt variera, beroende på när 
frågan ställs. Däremot är det alltid möjligt att se åter-
skapa databasen som den såg ut vid en given tidpunkt. 
Alla ändringar versionshanteras i Git.

Under 2019 och 2020 har flera gratistidningar fått 
slutdatum på grund av minskat redaktionellt inne-
håll. Det betyder alltså inte att de lagts ner, utan att 
de inte längre lever upp till vårt krav på regelbunden 
och all sidig bevakning av lokalsamhället. I sådana fall 
finns det givetvis ett stort mått av godtycke i vilket slut-
datum som satts.

De främsta källorna för databasarbetet är dels 
uppgifter i branschmedier, dels en årlig enkät till lan-
dets kommuner (se Carina Tenors kapitel), och dels 
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tips och rättelser från användare. Vi tar tacksamt 
emot synpunkter på sådant som är fel, missuppfat-
tat eller otydligt. Sådana rättelser kan skickas till  
stockholm@jplusplus.org.

Delar av databasen ligger publikt på:  
https://kommundatabas.mediestudier.se
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Gränser i förändring?
Journalistik och kommunal information  
i det lokala medielandskapet

Carina Tenor*

När Örebro läns pressklubb ordnade en temakväll för 
mediefolk och offentliga kommunikatörer förra året 
blev det en hel del återseenden. Flera journalistkollegor 
har ju av olika anledningar bytt jobb och yrkesroll de 
senaste åren, och återfinns numera som kommunika-
törer på regionen, kommunen och universitetet. Rubri-
ken för paneldiskussionen var tillspetsad med flit ”Jour-
nalister versus kommunikatörer”, men visst brände det 
till ibland i mötet mellan två yrkesvärldar. Här är några 
av punkterna som kom upp under kvällen:

• Att mediechefer ser risk för en farlig obalans i att kom-
munikatörerna blir fler – inte minst ur perspektivet att 
journalistbranschen förlorar skickliga medarbetare 
och att medieföretagen får svårare att rekrytera.

• … att tillåta att viss rapportering bygger på press-
meddelanden kan ses som ett sätt att hushålla med 
resurser för att redaktionen ska få tid att göra andra, 
mer genomarbetade granskningar.

* Carina Tenor är doktorand i medie- och kommuniaktionsvetenskap vid 
Karlstads universitet. Hon har arbetat många år som reporter vid  Nerikes 
Allehanda och forskat om hyperlokal journalistik de senaste åren.
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• Att offentliganställda kommunikatörer kan ha en 
både krass och idealistisk bild av kommunikatörens 
möjlighet att informera om misstag eller brister i 
den egna organisationen.

• … men samtidigt påpeka att även medieföretag 
bryr sig om varumärket och bilden utåt – och därför 
 kastar lite sten i glashus.

• … och rent generellt är kommunikatörer rätt less på 
att ställas mot journalister, och menar att samhället 
behöver journalister OCH kommunikatörer.

I det här kapitlet fortsätter vi titta på det här med offent-
liga kommunikatörer och medielandskapet, men nu uti-
från Mediestudiers nya enkät med press- och informa-
tionsansvariga på 267 av landets 290  kommuner.

Förutom att be kommunerna att bedöma hur medie-
bevakad kommunen är, om vita fläckar-stödet haft 
effekt och om redaktioner lagts ner, så har årets enkät 
försökt ringa in olika skärningspunkter mellan kom-
munal information och journalistik. Syftet är inte att 
ställa två yrkesroller mot varandra – utan att hitta spän-
nande gränssnitt där yrkena möts, både när det gäller 
relationer och i känslan för det demokratiska ansvaret.

Enkäten visar bland annat att kommunikatörerna 
i allra högsta grad definierar sig själva som spelare 
i demokratibranschen, med medborgarna som den 
absolut viktigaste uppdragsgivaren och stor sam-
syn kring att kommunal information även ska belysa 
felaktigheter och misstag i organisationen. Att före 
detta journalister jobbar på nästan 70 procent av lan-
dets kommunala informations- och kommunikations-
avdelningar är en annan sak vi får reda på.
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267 kommuner har svarat – med ris och ros

Det här kapitlet bygger på en enkätundersökning 
med press- och informationsansvariga tjänstemän på 
Sveriges kommuner. Undersökningen görs för femte 
året i rad, och resultatet från tidigare år går att hitta 
i tidigare upplagor av Mediestudiers årsbok. Den för-
sta undersökningen genomfördes 2015/2016 i form 
av intervjuer på telefon och via mejl inom projektet 
Hyperlokal publicering på Södertörns och Malmö 
högskolor. Sedan 2017 är formen en webbenkät i sam-
arbete med Institutet för Mediestudier.

Årets enkät har besvarats av personer på 267 av lan-
dets 290 kommuner under perioden 22 september till 
2 oktober 2020, alltså en svarsfrekvens på 92 procent. 
Målet med enkäten är att få med hela landet – små 
kommuner som stora. Detta inte minst eftersom enkä-
ten är en del av underlaget för Mediestudiers kommun-
databas1 över var i Sverige det finns nyhetsredaktioner.

Enkäten riktar sig till tjänstemän med ansvar för 
informations- eller pressfrågor, och de som svarat 
är press- eller är kommunikatörer/informatörer (31 
procent), informations- eller kommunikationschefer 
(20 procent), pressansvariga (6 procent) samt övriga 
(18 procent), exempelvis kommunikationsstrateger, 
kommunikationsansvariga, presschefer, kanslichefer 
etc. I kapiteltexten används ofta titeln kommunikatör/ 
kommunikationsansvariga oavsett formell position, 
och enskilda kommentarer återges anonymt.

1 https://kommundatabas.mediestudier.se
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Varje år ställs några frågor som är desamma, andra 
byts ut för att hålla nere omfånget och få en hög svars-
frekvens. Årets nya inslag är 13 påståenden som valts 
ut för att belysa gränslandet mellan offentliga förvalt-
ningar och medieföretagen. Förhoppningen är att ringa 
in olika uppfattningar om relationen mellan kommu-
nens arbete och medierna, uppfattningar som bland 
annat kommit till uttryck i tidigare års intervjuer och 
frisvar. Detta har mötts av både positiva och negativa 
reaktioner. De positiva reaktionerna handlar om att 
området är spännande, aktuellt och tankeväckande – 
de negativa att frågeställningarna blir insinuanta och 
bygger på förlegade uppfattningar.

”Lokalmedierna är bättre nu”

De senaste åren har de svarande på kommunerna fått 
sätta ett betyg på sin lokala mediesituation, alltså en 
helhetsbedömning av hur väl de upplever att rappor-
teringen av lokala kommunala frågor sköts av lokala 
medier.

Betygsskalan går från 1 (uselt) till 7 (mycket bra). 
På frågorna om försämringar och förbättringar sak-
nas sällan kritiska omdömen (mer om det senare). Å 
andra sidan – om vi betraktar betyget 4 som medel har 
de lokala medierna skött sin kommunbevakning bättre 
än så varje år – och årets betyg är det högsta hittills:

• 2017: 4,4 
• 2018: 4,3
• 2019: 4,5
• 2020: 4,8
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Tabell 1. Kommunernas betyg (länsvis) på hur de lokala 
medierna sköter bevakningen av lokala kommunala frågor  
(en skala 1–7 där 1 är usel och 7 är mycket bra)

Län Betyg n=

Kalmar län 5.5 12

Blekinge län 5.2 4

Västernorrlands län 5.2 5

Östergötlands län 5.1 12

Hallands län 5 6

Uppsala län 5 6

Värmlands län 5 16

Skåne län 4.9 31

Västra Götalands län 4.9 46

Dalarnas län 4.8 13

Jönköpings län 4.8 11

Kronobergs län 4.8 8

Västmanlands län 4.8 9

Gävleborgs län 4.7 9

Stockholms län 4.6 26

Västerbottens län 4.5 15

Norrbottens län 4.2 12

Örebro län 4.2 12

Södermanlands län 4 7

Jämtlands län 3,8 6

Kommentar: n = antal kommuner per län som svarat

Sett över hela landet är skillnaden liten mellan kom-
muner med och utan redaktion på plats: 4,8 respektive 
4,5. Geografiskt skiljer sig betygen åt mer. Allra sämst 
bedöms kommunbevakningen i Jämtlands län (6 av 8 
kommuner har svarat) med snittet 3,8, medan Kalmar 
län (12 av 12 kommuner har svarat) rankar sin bevak-
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ning högst, med betyget 5,5. Mellan kommungrupper 
blir skillnaderna inte lika stora, högst rankas kom-
munbevakningen i storstäderna och större städer med 
ett snitt på 5,3, lägst i landsbygdskommuner och låg-
pendlingskommuner nära större stad med 4,6. 

Tabell 2. Kommunbevakningens förändring per medieslag 
senaste året 2020 (2019+2018 inom parentes)

Medieslag

Bättre/ 
mycket 
bättre  

(procent)
Oförändrat 
(procent)

Sämre/ 
mycket sämre 

(procent)

Balansmått 
(procent-
enheter) n=

Lokal/ 
regional  
dagspress

26 (17, 16) 58 (55, 58) 16 (28, 26) +10 (-11, -10) 264

Lokal  
gratistidning 19 (16, 15) 62 (67, 75) 19 (17, 10) +/-0 (-1, +6) 221

SVT, regio-
nala nyheter 16 (13, 12) 67 (71, 74) 17 (16, 14) - 1 (- 3, -2) 267

SR P4 34 (22, 14) 58 (68, 76) 9 (10, 10) +25 (+12, +4) 267

Fristående 
lokal nyhets-
sajt

18 (14, 16) 70 (70, 72) 11 (16, 12) 7 (-2, +4) 267

Lokal-tv/
närradio  8 (6, 7) 86 (84, 86)  5 (10, 6) 9 (-4, +1) 144

Kommentar: Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporte-
ringen om lokala kommunala frågor från följande medier har förändrats senaste året? 
Webbpubliceringar räknas också. I balansmåttet har andelen sämre/mycket sämre i 
procent dragits från andelen bättre/mycket bättre i procent. Svarsalternativen Kan inte 
avgöra och Medietypen saknas har inte räknats med, därför skiftar antalet svar (n) per 
medieslag. Totalt antal svarande är 267.

Nedbrutet på medieslag ser vi också för första gången 
sedan 2017 en övervikt av kommuner som tycker att 
lokalpressen förbättrat sin bevakning jämfört med 
kommuner som tycker att bevakningen försämrats: 
67 kommuner beskriver utvecklingen av lokalpressen 
som positiv. Ännu fler, 84 kommuner, anser att P4 för-
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bättrat sin bevakning. Störst är gruppen som beskriver 
situationen för de olika medieslagen som ”oföränd-
rad”. Dessutom har få svarande valt svarsalternativ 
som markerar stora förändringar, varken till det bättre 
eller sämre. Enda medieslaget som sticker ut är SVT, 
där 11 kommuner svarat att det blivit mycket sämre 
(vilket inte framgår av tabellen ovan där svarsalterna-
tiven ”sämre” och ”mycket sämre” är hopslagna). En 
svarande skickar med förbehållet att det är svårt att 
uppskatta hur olika medier förändras, med tanke på 
att samma innehåll flödar mellan olika medier. 

Vi har också testat att bryta ner svaren om just 
lokalpressen på de största dagspresskoncernerna. 
Tabellen visar alltså kommunernas svar om lokalpres-
sens förändring uppdelade efter vilken mediekoncern 
som har en redaktion på orten.

Tabell 3. Kommunbevakning utifrån mediekoncernernas 
tidningar 2019–2020 nedbrutet per dagspresskoncern 
(procentandel, i parantes antal)

Koncern
Bättre/ 
Mycket 
bättre

Oförändrad
Sämre/ 
Mycket 
sämre

Balansmått 
(procent-
enheter)

n=

Bonnier 26 (19) 59 (44) 15 (11) +11 75

Gota Media 29 (10) 63 (22) 9 (3) +20 35

NTM 22 (7) 59 (19) 19 (6) +3 33

NWT 8 (2) 80 (20) 12 (3) -4 26

Stampen 33 (5) 53 (8) 13 (2) +20 15

Kommentar: Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporte-
ringen om lokala kommunala frågor från Lokal/regional prenumererad dagspress (Inklu-
sive webb) förändrats senaste året? Svaren har grupperats utifrån mediekoncerner med 
lokal redaktion på plats i kommunen och svarsalternativet Kan inte avgöra har inte räk-
nats med. Därför skiftar antalet svar (n) per koncern. I balansmåttet har andelen sämre/
mycket sämre i procent dragits från andelen bättre/mycket bättre i procent.
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Tabellen visar att andelen positiva kontra negativa är 
störst i kommuner där Gota media och Stampen har 
redaktioner. Eftersom Bonnier numera finns represen-
terad i så många kommuner, så står de för störst antal 
kommuner där lokalpressen ansetts ha förbättrats (se 
tabellens siffror inom parentes). Bland kommuner med 
NTM-närvaro uttrycks i stort sett lika många nega-
tiva som positiva utlåtanden. För NWT-koncernen får 
enstaka svar stort utslag i balansmåttet, eftersom den 
stora gruppen här (20 av 26 kommuner) upplever att 
kommunjournalistiken i lokalpress varken förbättrats 
eller försämrats det senaste året.

Går det då att dra slutsatsen utifrån enkäten att den 
lokala journalistiken i Sverige verkligen blivit bättre 
på att bevaka kommunerna? Det går i alla fall att säga 
att upplevelsen finns i tillräckligt många kommuner på 
olika håll i landet för att det ska slå igenom i undersök-
ningen. Det saknas inte kritiska röster i årets enkät, 
däremot ges betydligt fler positiva kommentarer jäm-
fört med tidigare år. Exemplen gäller allt från medier 
som satsar lokalt (”Det märker vi av, och är glada 
för!”), om dedikerade reportrar eller allmän nivåhöj-
ning, som i följande kommentar:

Stor skillnad på den lokala dagstidningen. De gör ett 
bättre journalistiskt arbete. Tar reda på fakta, låter flera 
sidor av en nyhet komma till tals. (Strategisk kommunika-
tör i mindre tätort)

Även färre korr- och stavfel noteras – kvalitetsmar-
körer på sitt sätt. ”Det talas om uttalade omtag med 
omstöpta redaktioner och delvis nytt (läs: gammalt) 
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fokus i prioriteringen med lokalt material” som en 
svarande uttrycker tidningens inriktning på att åter 
bevaka och granska det kommunala. Några relaterar 
förbättringarna uttalat till vita fläckar-stödet (mer om 
det senare i kapitlet).

Tidigare års enkäter har tydligt visat att förväntning-
arna på lokalpressens kommunjournalistik ofta utgår 
från en hög nivå – lokalpressen har fortfarande rankats 
som viktigast och mest regelbunden kommunbevakare, 
trots att den också ansetts ha försämrats mest. I årets 
enkät kommenterar en av de svarande: ”Redaktionerna 
har färre resurser än tidigare, men jag uppfattar att den 
förändringen skedde för flera år sedan.” Sänkta för-
väntningar är en faktor som inte går att bortse från i en 
enkät som bygger på individuella bedömningar. Kanske 
har den lokala kommunbevakningen verkligen blivit 
bättre på många håll – kanske handlar det om att för-
väntningar anpassats till en lägre nivå?

Lokala förutsättningar

Även om balansmåttet sammantaget tyder på en positiv 
utveckling så finns förstås lokala variationer och kom-
mentarer. Det kan handla om platsen: ”Mediabevak-
ningen är generellt väldigt låg i vårt område vilket är ett 
problem ur ett demokratiskt perspektiv”. Annat som 
tas upp är att titlar köpts upp, vilket lett till omorga-
nisationer och färre journalister. Exempel från kom-
mentarerna handlar om färre grävande reportage eller 
likriktat innehåll när samma material återanvänds i 
flera titlar. Motsatsen beskrivs i en kommentar från en 
kommun med flera redaktioner:
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Det är intressant att ha två lokalredaktioner på orten. 
Samma nyhet i de olika tidningarna kan ha helt olika syn 
på en fråga. (Kommunikationschef i mindre tätort)

Flera Stockholmskommuner nämner att de ännu inte 
riktigt vet effekterna av att förlora en lokal gratistid-
ning när Direktpress och Mitt i gått ihop – Stockholms 
län är ett område som redan beskrivs med orden: 
”Regional media är inte så närvarande tyvärr”. Ett 
annat exempel är att Sigtunabygden (del av UNT) 
lagts ner som papperstidning, vilket upplevs ha lett till 
minskad lokal bevakning.

Kritik handlar också om kvalitet, som att lokala 
medier blivit mindre alerta, eller att det finns lokala 
medier som saknar etisk kompass och ägnar sig åt sen-
sationslysten och oprofessionell journalistik.

Det är svårare att ha kontakt med medier som har oerfarna/
orutinerade journalister, eller journalister som inte följer 
grundprinciperna. (Pressansvarig i pendlingskommun till 
större stad)

Vita fläckar-stödet – förbättring eller status quo?

2019 infördes ett nytt mediestöd för lokal journalistik 
i svagt bevakade områden, eller så kallade vita fläckar. 
Stödet kan gå till att förstärka eller bibehålla en journa-
listisk bevakning som redan finns.2 Första året fördela-
des 30 miljoner kronor till 34 medier runt om i Sverige. 

2 https://www.mprt.se/stod-till-medier/sok-stod-lokal-journalistik
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I juni 2020 beviljade Mediestödsnämnden cirka 120 nya 
miljoner fördelat på 192 ansökningar runtom i Sverige.

Har då kommunerna i de underbevakade områ-
dena märkt någon effekt av stödet? I enkäten ingick 
en särskild fråga om detta till det 60-tal kommuner 
som berördes av det mindre omfattande stödet 2019.3 
Drygt 20 procent svarar att de märkt att den journalis-
tiska bevakningen av kommunen både ökat i omfång 
och kvalitet: ”Stödet som medierna fått märks tydligt, 
bevakningen är mer djupgående nu.” Någon enstaka 
tycker att bevakningen kanske inte ökat, men att det 
som görs är av högre kvalitet.

Cirka 15 procent säger att de noterat en ökad bevak-
ning, om än inte högre kvalitet. Ett exempel är att 
nyhetströskeln kan bli väl låg, vilket gör att små baga-
teller kan få stora rubriker (som nyheter i klass med att 
påsar till soporna håller på att ta slut, men att extra rull-
lar kan hämtas på kommunen). En annan kommentar 
handlar om att den ökade bevakningen snarast stärker 
en lokalpatriotisk självbild hos den lokala publiken i 
stället för att journalistiskt problematisera olika lokala 
frågor.

Drygt hälften svarar att stödet inte inneburit någon 
större skillnad, men någon kommenterar att det för-
modligen bidragit till att nivån kunnat hållas oför-
ändrad. Andra konstaterar att satsningar blir väldigt 
personberoende, och har den nya journalisten dålig 
kunskap om offentlig förvaltning blir rapporteringen 
därefter. I ett par kommuner tycker man att utveck-
lingen gått mot det sämre, stödet till trots.

3 https://www.mprt.se/globalassets/dokument/stod-till-medier/beviljade- 
stod/stod-for-lokal-journalistik/beviljat-stod-lokal-journalistik-2019.pdf
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Några kommentarer gäller ägandet och hur medier 
organiserat sig, men ingen är uttalat negativ till stödet 
som sådant: ”Om den ökade närvaron och kvaliteten 
av medias granskning av kommunerna är beroende 
av detta stöd så vore det bra om det finns kvar”, skri-
ver den informationsansvarige på en av landsbygds-
kommunerna.

Kommuner där medier fått stöd 2020 har alltså 
inte tillfrågats, men några av dessa har kommenterat 
på annan plats i enkäten att de redan märkt föränd-
ringar – detta med förbehåll om att det egentligen är 
för tidigt att uttala sig samt frågor om hur uthålliga 
satsningarna blir.

Ökade resurser och corona-effekter

Flera kommentarer i årets enkät handlar om att det blivit 
svårare att bedöma den lokala mediesituationen efter-
som många nyheter kretsat kring corona-pandemin. 
Några noterar att deltidspermitteringar på redaktio-
nerna under pandemin lett till minskad bevakning. Men 
situationen har också lett till att kommunen behöver nå 
ut brett, och några nämner spontat att medierna skött 
sig bra. En kommentar lyder: ”Covid-19-rapporteringen 
har i allt väsentligt varit trovärdig och saklig, och kom-
munen har beretts utrymme att på nyhetsplats förklara 
våra åtgärder och beslut.”

Pandemin tas också upp under temat om kommu-
nernas resurser till kommunikation. Pandemin har lett 
till ökat informationsbehov som antingen hanterats 
av en mer ansträngd organisation eller med hjälp av 
tillfälliga utökningar. På frågan om hur kommunens 
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resurser till kommunikation förändrats det senaste 
året svarar hälften att de är oförändrade. Cirka en 
tredjedel har fått ökade resurser, medan resurserna 
minskat hos 15 procent (se tabell).

Tabell 4. Förändringar i resurser till kommunikation  
(antal kommuner)

Kommentar: Frågan lyder: Hur bedömer ni att kommunens egna resurser för informa-
tion till medborgarna förändrats det senaste året? Antal svarande n=267.

Debatten om att kommunikatörernas ökande antal 
har kommenterats i tidigare enkäter, så även i denna. 
Debatten beskrivs som tröttsamt förutsägbar, missrik-
tad, att den bygger på okunskap om kommunikatörers 
arbetsuppgifter och innebär en risk att arbetet inte får 
de resurser som behövs. Samtidigt finns exempel på 
kritik mot att vissa organisationer vuxit sig för stora 
även bland kommunikatörerna själva:

Vårt enda uppdrag är att berätta hur det är på ett sakligt 
sätt och nå ut så bra och brett som möjligt. En del större 
kommuner undergräver bra kommunikation genom att 
ha på tok för många kommunikatörer /… / Det går inte 
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att motivera det antal medarbetare som jobbar med kom-
munikation som de kommunerna/regionen har. (Infor-
mationsansvarig i en mindre pendlingskommun)

Men Sverige består framför allt av små kommuner, och 
flera svar handlar specifikt om utmaningar i en liten 
organisation, att ha begränsad ekonomi och att ändå 
förväntas finnas och synas i alla olika kanaler som finns 
i ett växande medielandskap. Att då dessutom hinna få 
en uppfattning om medierna kan vara svårt, kommen-
terar en kommunikatör som flyttat från Stockholm till 
norra Sverige: ”På en liten kommun är ens tid oerhört 
begränsad och jag arbetar dessutom bara 25 procent i 
dagsläget som kommunikatör för kommunen.”

Enkätsvaren ger också inblick i hur olika kommu-
nerna prioriterar och organiserar sina resurser, något 
som inte ryms att redovisa i detta kapitel.

Från journalistyrket till kommunanställd 
kommunikatör

Exakt hur strömmen från journalistyrket till kommu-
nikatörsyrket i Sverige sett ut de senaste åren är svårt 
att säga. Enkäten ger i alla fall ett mått på hur många 
kommuner som anställt före detta journalister inom 
sin organisation för information och kommunikation. 
Journalister har definierats som personer med journa-
listutbildning eller som tidigare varit anställda eller 
frilansare i branschen.

Enligt svaren jobbar före detta journalister på minst 
183 svenska kommunförvaltningar år 2020. På 108 
kommuner jobbar minst en före detta journalist med 
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kommunikation, på 75 kommuner flera.4 Det kan vara 
något fler än så, eftersom vi saknar svar från 23 kom-
muner, samt att 5 kommuner i undersökningen svarat 
att de inte vet.

Uttryckt som procent handlar det om att 70 procent 
av landets kommuner anställt en eller flera personer 
med journalistisk bakgrund för att jobba med kom-
munikation och/eller information. I en av de frivilliga 
kommentarerna till svaren berörs arbetsmarknaden 
som drivkraft för förändringen:

Med lokaltidningens neddragningar tror jag dock att anta-
let kommunikatörer med journalistisk bakgrund kommer 
att öka då dessa ofta söker jobb hos oss. (Kommunika-
tionsansvarig på mindre tätort)

Kommentarerna ger också flera exempel på när jour-
nalister bytt yrke och var de jobbade, till exempel 
efter ett tjugotal år som lokaltidningsjournalist – men 
många olika medieslag finns representerade.

I enkäten har frågan om journalistbakgrund också 
mötts av ett par ifrågasättande kommentarer, som ”Var-
för ska hen ha det?” och ”Fantastiskt irrelevant fråga”. 
Men här börjar nästan enkätkommentarerna prata med 
varandra, för andra tar tillfället att påpeka fördelarna: 
”Detta är ett stort plus enligt mig, både för intern/extern 
kommunikation och för nyheter till media.”

Att rent hantverksmässigt kunna nyhetsvärdera och 
lyfta fram det väsentliga gentemot både medborgarna 

4 Flera kommuner har bara en medarbetare som arbetar med kommunika-
tion. Svaret ”ja, någon” kan alltså även betyda 100 procent av arbetsstyrkan.
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och medierna beskrivs som fördelar. En annan infalls-
vinkel är att förståelsen för redaktionernas arbete ger 
ett bättre samspel som gynnar det demokratiska sam-
talet: ”Medarbetare med journalistisk bakgrund är 
enbart positivt för servicen till media och tillgänglig-
het och öppenhet.”

De större kommunikationsavdelningar som lämnat 
kommentarer beskriver en mixad sammansättning på 
avdelningen (till exempel att sex av tjugo medarbetare 
har bakgrund som yrkesverksamma journalister, eller 
tre av femton, två av sex etc) med uppfattningen att 
dessa kompetenser kompletterar varandra bra.

Frågan om journalistbakgrund är ställd för att ge 
en uppfattning om i vilken utsträckning kommunala 
kommunikatörer har rötter i journalistyrket. Mer för-
djupade frågeställningar täcks inte av den här enkäten, 
men det vore intressant att följa upp, exempelvis om 
de före detta journalisterna tar med sig nya ideal in i 
offentlig förvaltning och vad det i så fall leder till.

Kommunikatör i medborgarnas tjänst

Bland kommunanställda med ansvar för informa-
tionsfrågor finns en stark uppfattning om att framför 
allt stå i medborgarnas tjänst. Medborgarnas roll som 
uppdragsgivare bedöms som betydligt viktigare än att 
agera i den kommunala verksamhetens tjänst eller på 
uppdrag av politikerna i den politiskt styrda organisa-
tion som en kommun ändå är.
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Tabell 5. Uppdragsgivare för kommunal information

Kommentar: Frågan lyder: Hur graderar du betydelsen av medborgarna, politikerna 
respektive verksamheten som uppdragsgivare för den som arbetar med kommunal infor-
mation? Antal svarande n=266.

85 procent av de svarande graderar alltså medborgarna 
högst, att jämföra med 54 procent för verksamheten 
och 22 procent för politikerna. Fortfarande anses verk-
samhet och politiker ha en viktig roll enligt hälften av 
de svarande.

Medborgare och verksamhet bedöms aldrig som 
oviktiga uppdragsgivare, vilket faktiskt ett antal svarat 
angående politikerna. Var femte tillskriver också poli-
tikerna en ”varken viktig eller oviktig” roll. Det kan 
tilläggas att politikerna via sina partier har tillgång till 
lokala partikanslier med egna kanaler till medborg-
arna. Frågan om politiker återkommer under temat 
integritet.
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Gränser och gränsland

Enkätens avslutande del tog upp ett antal påståenden 
som de svarande fick gradera. Nedan presenteras hela 
tabellen, sedan följer en redovisning uppdelad efter 
olika teman, där nyanseringar och förbehåll som getts 
i kommentarerna också läggs in. 

Tabell 6. Uppfattningar om kommunens roller  
i medielandskapet
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Kommunens informations-
uppdrag behöver breddas när 
lokal journalistik minskar. 19 36 30 10 6

I vårt kommunikationsarbete 
väljer vi ut viss information 
som presenteras mer lättill-
gängligt i form av intervjuer 
och reportage i kommunens 
kanaler. 26 43 19 10 1

Vi arbetar proaktivt mot 
medierna med pressmedde-
landen och/eller bjuder in till 
pressträffar. 45 38 12 4 1

I vårt arbete ingår att syste-
matiskt följa hur olika medier 
rapporterar om vår kommun. 40 39 14 4 3

De lokala reportrarna har 
direktkontakt med politiker 
och tjänstemän, och går sällan 
via informationsansvariga. 41 36 18 4 0

Vi har behövt bemöta upp-
gifter i en medial granskning 
under 2019–2020. 39 27 19 7 7
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Tabell 6 (forts). Uppfattningar om kommunens roller  
i medielandskapet
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Kommunen bör bemöta 
 medierna proaktivt, till 
 exempel snabbt gå ut med 
egen information när journa-
lister verkar ha börjat granska 
något. 32 31 28 6 3

Det är viktigt att kommunens 
egen information även belyser 
felaktigheter och misstag i 
organisationen. 66 30 4 0 0

Kommunens egen informa-
tion belyser alltför sällan 
felaktigheter och misstag 
i organisationen (är för 
okritisk). 3 23 46 23 5

Kommunens kommunikation 
bör förmedla en bild som 
lockar hit företag och nya 
invånare. 37 37 22 2 0

I kommunikationsarbetet 
är det viktigt att hitta och 
lyfta fram saker som kan göra 
invånarna stolta. 46 41 10 3 1

Som kommunal informatör 
innebär det en extra utmaning 
att informera om ärenden och 
planer som blivit politiska 
stridsfrågor. 26 37 25 7 5

Utmaningen i yrkesrollen som 
kommunal informatör hand-
lar snarare om balansgången 
gentemot politiker och avdel-
ningschefer än balansgången 
gentemot journalister. 10 31 42 11 6

Kommentar: Frågan lyder: Hur ställer du dig till vart och ett av följande fristående 
påståenden om kommunens informationsarbete? n=265.
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Breddat uppdrag när lokaljournalistiken svajar?

Kommunikatörer kan uppfatta att de fått en allt vikti-
gare roll när medier inte rapporterar. En skriver: ”Om 
inte jag gjorde mitt jobb skulle 99 procent av allt som 
händer i kommunens verksamheter gå medborgarna 
helt förbi.” Mer än hälften av de svarande instämmer 
också i påståendet Kommunens informationsuppdrag 
behöver breddas när lokal journalistik minskar (även 
om det ska tilläggas att alla kommuner inte har bilden 
att journalistiken minskar i just deras område).

Formen för information togs också upp, och 70 pro-
cent instämde helt eller delvis i följande: I vårt kom
munikationsarbete väljer vi ut viss information som 
presenteras mer lättillgängligt i form av intervjuer och 
reportage i kommunens kanaler. Ledord som återkom-
mer är saklig och korrekt information, att kommunen 
står för myndighetsinformation och kriskommunika-
tion – men att det samtidigt kan behövas en annan ton 
för att nå ut.

Det handlar om att både vara adekvat och faktabaserad, 
korrekt men ändå paketera kommunikationen så att den 
är tillgänglig, har en tonalitet som är mänsklig (inte kom-
munal och tråkig) och känns intressant, väcker ett intresse 
för frågorna som invånarna i kommunen har sitt hjärta 
med i. (Kommunikationschef i lågpendlingskommun nära 
större stad)

Att kommunicera på ett sätt som tangerar journalis-
tisk rapportering i sin form är förstås inget nytt i Sve-
rige, det finns traditioner av kommuntidningar etc. 
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Målet är att nå medborgarna, och i dag ses även sociala 
medier som en viktig kanal till vissa åldersgrupper. Att 
en kommunikatör gör filmer som publiceras på Face-
book kan vara ett bättre sätt att nå medborgarna än 
att lägga ut skrivna artiklar på hemsidan. Vissa kana-
ler passar också bättre till mjukare innehåll, som att 
publicera vackra naturbilder från kommunens vand-
ringsspår på Instagram. En kommun har också anli-
tat ett externt bolag för att livesända och genomföra 
 medborgardialoger via Facebook och Skype.

Samtidigt uppstår ett nytt dilemma – när kommu-
nens digitala kanaler blir allt viktigare blir det digitala 
utanförskapet hos äldre ett bekymmer – och här nämns 
exempelvis P4-sändningar som ett viktigt komplement.

Kommunal kommunikation kan handla om allt från 
akuta kriser till sådant som visar vardagen, och bred-
den upplevas som extra viktig när medie bevakningen 
är svag:

Även om mediernas bevakning av [kommunen] har för-
bättrats är det mycket info som saknas. Vad som händer 
i politiken, det som händer i våra boenden, skolor, före-
tag, stort som smått. Många här vill veta vad som händer 
lokalt och vi har en väldigt stor skara följare på Facebook 
och Instagram, med tanke på det lilla antalet invånare. 
(Kommunikatör i lågpendlingskommun nära större stad)

En kommun motiverar att kommunens kommunika-
tion behöver innehålla nyheter från föreningar och 
företag med att ”motverka känslan av att det aldrig 
händer något här vilket jag anser drar ner framtidstro 
och skapar en negativ bild.”
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Men dilemman kan uppstå när kommunen börjar 
uppfattas som den största mediekanalen, så att även 
andra vill använda sig av den:

Som kommunal kommunikatör upplever jag ibland att vi 
får ett alldeles för stort informationsansvar på oss. Olika 
aktörer vill gärna nå ut med sina budskap genom våra 
kanaler och ibland är det svårt att avgöra vad vi ska vara 
budbärare åt och inte. Tar vi ansvar för någons annans 
information en gång kan det skapas en förväntan på att vi 
i fortsättningen ska ta ansvar för den informationen – och 
det är inte säkert att vi har resurserna till det. (Kommuni-
katör i lågpendlingskommun nära större stad)

En del beskriver alltså att bristen på journalistisk bevak-
ning påverkar hur de uppfattar sitt eget uppdrag som 
kommunikatörer. Andra tar upp att kommunen får en 
viktig roll att kompensera, eller åtminstone komplettera, 
hur journalistiken blivit. Här ligger en mediekritik som 
går ut på att mycket rapportering om kommunerna blir 
för snuttifierad, onyanserad och sensa tionsskapande, 
som att ”komplexa systemfrågor får stå tillbaka medan 
enkla misstag av enskilda individer får stort utrymme” 
och att ”gråskalor säljer inga lösnummer”.

Genomgående återkommer ändå markeringar om 
skillnader i rollen som journalist och kommunikatör. 
Så här resonerar en kommunikatör i en landsbygds-
kommun:

Visst kan man tycka att vi har rollen att fylla på där 
medierna inte längre klarar att informera om det som 
görs inom kommunal verksamhet. Å andra sidan spelar 
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vi enligt helt olika regler. Medierna ska granska, och tar 
den uppgiften väldigt bokstavligt här, medan vi ska infor-
mera om vår verksamhet och till och med lyfta fram goda 
exempel (för att exempelvis stärka arbetsgivarvarumär-
ket). Därför tror jag att det ibland slarvas när idéer lyfts 
fram som åtminstone insinuerar att kommunikatörer kan 
ersätta journalister.

Serviceorgan eller gatekeeper?

Journalisters erfarenheter av en professionaliserad 
kommunikatörskår är något kluven. Det framgår inte 
minst i tidningen Journalistens novembernummer5. 
På ett och samma uppslag nämns press- eller informa-
tionsavdelningar i termer av gatekeeper, övervakande 
kontrollfunktion och en utväg för en bekväm eller ner-
vös intervjuperson – men också som resurs. En kom-
munikatör kan ju förstå medier bättre än en myndig-
hetsperson, särskilt om kommunikatören själv är en 
före detta journalist.

Drygt 80 procent av kommunerna uppger att de job-
bar proaktivt mot medierna med pressmeddelanden 
och pressträffar, och nästan lika många att det ingår 
i arbetet att följa vad medierna rapporterar. Nästan 
80 procent säger också att lokala reportrar sällan går 
via informationsansvariga, utan i stället har direkt-
kontakt med politiker och tjänstemän. Det tyder på 
att kommunala kommunikatörer inte särskilt stor 
utsträckning har rollen som gatekeeper.

5 ”Därför ska du kräva att få prata med intervjupersonen”, artikel av Annika 
Heldt i Journalisten nr 11 2020, s. 24-25.
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Även om kommunjournalistiken på vissa håll i lan-
det får beröm, så finns ett tydligt tema i årets enkät som 
handlar om reportrarnas kompetens. Oberoende av 
varandra lyfts journalisters bristande grundkunskaper 
i hur en kommun fungerar. Kommunikatörens sätt att 
serva medierna blir då något mer än att hitta efterfrå-
gad fakta eller lotsa vidare till rätt person. ”Det inne-
bär att vi behöver förbereda oss på annat sätt än tidi-
gare, till exempel sätta i sammanhang och förklara”. 
Nedbemannade redaktioner utan särskilda kommun-
reportrar och omsättningen av lokala journalister tas 
upp som möjliga förklaringar.

Hur mycket kommunerna väljer att prioritera ser-
vice till journalister varierar. De som tycker att det är 
viktigt understryker att nyhetsartiklar når många, och 
att medierna därför är en viktig väg till medborgarna.

Vi vet att ett inslag i lokal eller regional media har mycket 
stort genomslag och därför är det viktigt att synas där, både 
när det gäller det vi kallar positiva nyheter och när något är 
mindre bra. (Kommunikationsansvarig i en mindre stad)

En presschef i en större stad förtydligar att det inte 
handlar om att lägga över ansvaret för kommunens 
kommunikation på media – ”däremot vill vi underlätta 
för journalister att kunna göra sitt jobb i bevakningen 
av kommunen.” Kommunikatörer kan också lägga ner 
tid på att få kommunens tjänstemän att förstå med-
iernas roll bättre och att göra dem mindre nervösa 
över att möta media. De pressansvariga på en större 
stad uppger också att de har som särskild uppgift att 
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säkerställa att det aldrig tummas på meddelarfriheten 
i kommunen.

”Media kopierar kommunens nyheter”

En eventuell gränsupplösning mellan kommunal kom-
munikation och journalistik handlar också om inne-
håll – i vilken utsträckning det som produceras som 
kommunal information letar sig in och publiceras som 
redaktionellt innehåll. Flera svarande tar spontant 
upp att lokalmedier hämtar ordagrant innehåll från 
kommunens kanaler utan att ta någon form av kon-
takt. ”De är generösa i sin journalistik, men inte sär-
skilt kritiska som journalister bör vara. Många gånger 
kopierar de kommunens nyheter rakt av”, konstaterar 
en kommunikatör som jobbar i en mindre pendlings-
kommun.

Att det här inte handlar om enstaka erfarenheter 
vet vi från enkäten 2017, då åtta av tio kommuner 
uppgav att deras pressmeddelanden publicerats utan 
större förändringar av något eller flera medier (Medie-
studiers årsbok 2016/2017). I årets enkät kommente-
ras också att kommunen inte ens behöver skicka ut 
pressmeddelanden: ”Medierna har ändå bevakning av 
vår webb och plockar snabbt upp nyheter vi publice-
rar där.” Flera noterar att rapporteringen också ökar 
när kommunen producerar och publicerar i sina egna 
kanaler. Dessa kommentarer kan låta så här:

Vi har själva tagit ett större ansvar för att nå ut med infor-
mation, vilket i sin tur genererat spridning på ett bättre 
sätt. (Presschef, större stad)



Gränser i förändring | 7574 | Carina Tenor

Ser tydligt att de följer vår hemsida då det vi publicerar 
där ger ofta till följd en medierapportering i deras kana-
ler. (Kommunikationsansvarig, pendlingskommun nära 
storstad)

Mycket av det som media rapporterar om är det som, i 
journalistisk form, lagts ut på kommunens hemsida och 
sociala medier. Det bidrar även till att vi som en liten 
kommun lyckas ta oss ut ur medieskuggan än bättre. 
(Kommunikatör, lågpendlingskommun nära större stad)

På så sätt kan resurser till kommunal information ses 
som resurser för mediernas rapportering. Frågan blir i 
vilken utsträckning medier flyttar ansvar – och därmed 
makt – till den kommunala organisationen, och kon-
sekvensen av det. Å andra sidan lyfts synpunkten att 
även om kommunikatörer och journalister har olika 
uppdrag, så samverkar deras intressen ibland. En kom-
munikatör i en pendlingskommun till en större stad 
resonerar på ett liknande sätt:

Det finns ofta en uppfattning om att medier och kom-
munal kommunikation står emot varandra. Det är en 
bild som stämmer ganska dåligt. Medierna ska granska 
oss och gör det i viss mån på ett bra sätt men det hand-
lar också om ett samarbete för att båda parter ska kunna 
göra ett så bra arbete som möjligt.

Att bemöta granskning

Trots att många kommuner kommenterat att medi-
erna brister i sin granskande funktion, så instämmer 
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nästan 70 procent i att de behövt bemöta uppgifter i 
en medial granskning under perioden 2019–2020. En 
informationsansvarig i en mindre tätort riktar dock 
invändningar mot ordvalet ”behövt bemöta”, att det 
innebär en värdering när det snarare handlar om att 
det är bra att få tillfälle att informera eller tydliggöra 
något.

Men hur bör kommunerna bemöta granskningar 
– är det till exempel rätt att snabbt gå ut med egen 
information när journalister verkar ha börjat granska 
något? Drygt 60 procent instämmer, och knappt 10 
procent säger emot. De som instämmer menar att en 
snäv granskning kan behöva en motbild eller en mer 
nyanserad skildring: ”Media väljer sin vinkling. Vi har 
möjlighet att i egna kanaler ge vår syn på olika frågor”.

De som inte instämmer betonar i stället vikten av 
att respektera medias integritet när de inlett en gransk-
ning. En tredjedel svarar ”stämmer varken bra eller 
dåligt”, och flera kommenterar att kommunens stra-
tegi måste avgöras från fall till fall. Att snabbt gå ut 
med korrekt information kan vara ett sätt att undvika 
missförstånd i ett tidigt skede, eller att hantera en 
mediekris som uppstått för att en verksamhetschef 
försökt lägga locket på i stället för att ta hjälp av kom-
munikationsavdelningen i tid, som en kommunikatör 
uttrycker det.

En presschef i större stad talar också om en ökad 
risk för missförstånd runt vad som gäller kring exem-
pelvis upphandling, beslutsprocesser och sekretess när 
det saknas insatta kommunreportrar, fast tillägger:
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MEN – om en redaktion har börjat granska kommunen 
ska vi absolut inte föregå granskningen och gå ut med 
egen information. Då stjäl vi deras nyheter, vilket skulle 
skada relationen med såväl reportern som redaktionen. 
Där handlar det ju istället om att ge så bra information 
till reportern som möjligt för att hela bilden ska kunna 
komma fram.

Samtidigt utesluts inte att kommunen kan vilja gå ut 
med förtydligande information efter publiceringen 
”om någonting har blivit väldigt fel och invånare till 
exempel börjar höra av sig med frågor.”

En annan vinkel är att som kommunikatör ha en 
mycket större sjö att ösa ur än det som media frågar 
om, och därför inte behöver styras av deras rappor-
tering: ”Det finns så mycket viktigt att berätta om 
en kommunal organisation som extern media inte är 
intresserade av och som de heller inte är kunniga om.”

”Ingen idé att sminka grisen”

Hela 96 procent av de svarade instämmer i att kommu-
nens egen information även ska belysa felaktigheter 
och misstag i organisationen, varav 60 procent att det 
stämmer mycket bra. Om detta sker tillräckligt ofta 
ledde däremot till större variation i svaren: Hälften gav 
ett varken/eller-svar, 25 procent att det sker för sällan, 
medan 25 procent inte tycker det.

Logiken bakom att belysa även det negativa handlar 
om att bygga tillit till kommunen genom transparens, 
och därmed skapa ett robust samhälle:
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Om man tummar på sanningen eller gömmer under 
misstag och felaktigheter så förlorar organisationen och 
kommunikationsuppdraget all trovärdighet. Integritet är 
en grundförutsättning för uppdraget. (Kommunikations-
chef i pendlingskommun nära större stad)

Öppenhet är ett led i att öka och stärka förtroendet 
för det offentliga, vilket anses viktigt för att kanalerna 
ska fungera vid krisberedskap och civilt försvar. Men 
förtroende byggs också av att medborgarna kan känna 
sig delaktiga i den demokratiska processen:

Det är även viktigt att belysa problem som uppkommer 
inom kommunen och att ställa kritiska frågor, när det 
behövs, till tjänstemän och politiker - för medborgarnas 
skull. Även om det inte går att jämföra med någon som 
har ett journalistiskt uppdrag. (Kommunikatör lågpend-
lingskommun nära större stad)

Flera tar upp att informationen ska ut även när det 
känns obekvämt eller när det finns farhågor att invånare 
inte kan hantera informationen. Att halvsanningar och 
halvlögner avslöjas i efterhand skadar mer. Ur den vin-
keln beskrivs kommunikatörens uppdrag som att under-
lätta insyn i kommunen, både för medier och medborg-
are: ”Vi vill visa upp den kommunala verksamheten 
som den verkligen är, skapa förståelse för varför det ser 
ut som det gör och varför vi gör som vi gör”, säger kom-
munikationsstrategen på en mindre kommun.

Hur ser kommunikatörer på kommunens varu-
märke som en del av sitt uppdrag? En övervägande 
del, 87 procent, instämmer i alla fall i att det är viktigt 
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att hitta och lyfta fram saker som kan göra invånarna 
stolta. Något färre, 77 procent, instämmer i att kom-
munens kommunikation bör förmedla en bild som 
lockar företag och nya invånare.

”Kommunalt kommunikationsarbete ska inte vara 
marknadsförande till sin natur, det ska bidra till insyn” 
är ett svar som går i linje med uppfattningen att med-
borgarna och medborgarnas förtroende är kommuni-
katörens viktigaste ledord. Å andra sidan går det att 
resonera runt detta, att allt som är bra för kommunen 
också är bra för dess invånare, som att ”stärka förut-
sättningarna för en kommun med stabil ekonomi som 
därmed kan leverera hög kvalitet till sina invånare”. 
Om det som krävs är att kommunen ökar sitt invånar-
antal, ja, då ses marknadsföring av vad kommunen 
kan erbjuda inflyttade som en viktig del. Men det här 
arbetet kan också läggas ut på särskilda avdelningar, 
inte minst när det gäller turism och besöksnäring.

I flera kommentarer betonas att kommunikationen 
ska vara både och – det finns inga motsättningar mellan 
att belysa felaktigheter ena gången för att nästa gång ta 
upp något som gör invånare stolta eller kan locka folk 
att flytta dit. En informationsansvarig på en mindre tät-
ort kritiserar även denna frågeställning, och menar att 
”givetvis arbetar många kommuner för att växa (varför 
växandet är viktigt har många faktorer) och att då visa 
vägen till respektive kommun är en del av uppdraget. 
Men er formulering … ger sken av att kommunerna för-
medlar en felaktig bild till invånare och näringsliv.”

En annan påpekar också att kommunikationsavdel-
ningen inte kan föra fram egna budskap, utan att det 
måste bygga på vad kommunen faktiskt står för.
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Att förmedla en bild av en attraktiv kommun är ju en sak 
– men det blir ju ihåligt om det inte finns fakta och verk-
lighet bakom. Det är ingen idé att sminka grisen om det 
saknas substans? (Kommunikationsstrateg på pendlings-
kommun nära mindre stad)

Kommunikatörens integritet

Många kommunikatörer tycker alltså att kommuni-
kation som stärker varumärket inte är några problem 
så länge som de ser att det stämmer med verkligheten. 
Två andra frågor i enkäten berör kommunikatörens 
integritet i förhållandet till andra aktörer i den kom-
munala organisationen, till exempel politiker. 63 pro-
cent håller med om att det kan innebära en extra utma-
ning för en kommunikatör att informera om ärenden 
och planer som blivit politiska stridsfrågor. Färre, runt 
40 procent, instämmer i att utmaningen som kommu-
nikatör snarare handlar om balansgången gentemot 
politiker och avdelningschefer än om balansgången 
gentemot journalister. Avsikten med formuleringen 
var att ringa in en eventuell intressekonflikt mellan 
hur kommunikatören själv definierar sitt uppdrag och 
förväntningar från organisationen. Några har kom-
menterat att de inte kunde tolka frågan och kryssade 
i varken/eller-alternativet, andra höll inte med om att 
något av detta krävde balansgång:

Utmaningen i yrkesrollen handlar varken om politiker 
eller om journalister. Den handlar om att lyssna på med-
borgarna, föra en dialog i de kanaler de är, underlätta 
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deras vardag och ge dem relevant information så de kan 
fatta rationella beslut i sin vardag. (Kommunikations-
chef i mindre stad)

Politiska beslut hamnar på kommunikatörens bord 
när de kan komma att påverka invånarna på något 
sätt, för att berätta vad de går ut på, hur de ska genom-
föras och på vilket sätt invånarna kan vara med och 
påverka. Att belysa politiska skiljelinjer blir däremot 
ett uppdrag för journalistiken, och inte för de kommu-
nala informatörerna:

Politiska kontroverser undviker jag, det kan inte förväntas 
att en person i organisationen ska kunna rapportera om 
dessa på ett trovärdigt sätt. Jag rapporterar om det som 
organisationen beslutar på ett sätt som medborgarna kan 
begripa. (Kommunikatör i lågpendlingskommun nära 
större stad)

Slutsatser

Relationen mellan journalister och kommunikations-
ansvariga kan bygga på både dåliga och goda erfaren-
heter, respekt och misstänksamhet. Dessutom har det 
uppstått en debatt med farhågor om att skattefinansie-
rade budskap ska forma tillrättalagda bilder av kom-
muner i samma veva som den oberoende lokala jour-
nalistiken försvagats6. Det har blivit allt mer ont om 
journalistjobb i Sverige, samtidigt som antalet tjänster 

6 Se till exempel https://www.vk.se/2019-09-05/journalisterna-allt-farre- 
och-kommunikatorerna-blir-fler



Gränser i förändring | 8382 | Carina Tenor

för kommunikation ökat inom offentlig sektor. Det här 
är en debatt som kommunikatörerna både är trötta på 
och ser en fara i, med resonemang som bygger på okun-
skap om vilka arbetsuppgifter en kommunikatör har 
och att debatten kan leda till att de inte får de resurser 
som behövs, särskilt inte i mindre kommuner.

Både journalister och offentliga kommunikatörer 
kan relatera till sitt uppdrag som att vara i medbor-
garnas och demokratins tjänst. Många av de formule-
ringar som kommunikatörerna använder påminner om 
uppdrag som brukar förknippas med journalistiken:

Vi är i demokratibranschen, vilket innebär att för kom-
munen gäller det att se till att medborgarna har tillgång 
till den information de behöver för att själva kunna ta 
ställning till sin syn på den verksamhet som bedrivs på 
uppdrag av de förtroendevalda de valt.

Denna kommunikatör ser sitt uppdrag som att vara i 
demokratins tjänst och att ta sitt uppdrag från med-
borgarna. Samtidigt betonar många gränserna gente-
mot journalistiken, och här är det ofta den granskande 
funktionen som lyfts fram. Men enkäten visar också 
att den kommunala informationen har fler begräns-
ningar, till exempel när det gäller att att redovisa och 
förklara hur politiska skiljelinjer ser ut runt en fråga. 
Tonvikten på att kommuner ska växa riskerar givetvis 
också att göra att informationen hamnar i ett mark-
nadsföringstänk – även om vissa kommunikationsan-
svariga också uppfattar lokala medier som väl lokal-
patriotiska och okritiska.
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Medieföretag kan tala högtidligt om att vara kri-
tiska och fristående – samtidigt visar enkäterna på 
hur tacksamt den kommunala informationen kan tas 
emot av redaktioner, alltså relativt okritiskt. Även om 
redaktioner gärna granskar kommunerna, så tyder det 
här på ett stort grundförtroende för kommunen som 
pålitlig källa.

Det riktigt intressanta i enkäten är kanske den 
omfattning som före detta journalister jobbar på kom-
munala kommunikationstjänster. Att antalet journa-
lister och kommunikatörer ställs mot varandra i den 
offentliga debatten handlar förstås till viss del om att 
belysa hur journalistiken försvagats. Lokaltidningar 
har rent krasst fått mindre resurser för oberoende 
information och granskning, en viktig grundfunktion 
för medierna i vår demokratimodell. Många kom-
muner märker också av minskad bevakning, och kan 
känna att det innebär ett större ansvar, även om sats-
ningarna på kommunikation inte beror på att journa-
listerna blivit färre.

Men det är också intressant att för första gången 
sedan 2017 se ett trendbrott i hur lokala medier upp-
fattas – det gäller främst P4, men också den viktiga 
lokalpressen med sitt mer finmaskiga nät av redaktio-
ner runt om i Sverige, där flera verkar ha återgått till ett 
mer traditionellt nyhetsarbete när det gäller kommun-
bevakning. Vad vita fläckar-stödet betytt kommer att 
behöva följas upp ytterligare, när de större satsning-
arna fått genomslag.
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Tack

Avslutningsvis vill jag tacka Maria Grafström på 
Stockholms universitet och Hanna-Sofia Rehnberg på 
Södertörns högskola för deras insatser som bollplank 
och stöd i formulerandet av årets enkät – bristerna 
är ändå mitt ansvar. Ett riktigt stort tack ska förstås 
också gå till alla som svarat, det är lika spännande och 
lärorik läsning varje år. I en enkät är det svårt att fånga 
ett så komplext ämne som det lokala medielandskapet 
och kommunens roll – så ett extra tack för alla text-
kommentarer. De bidrar med värdefulla illustrationer 
av hur situationen kan se ut på olika håll i landet, för 
att inte tala om nyttiga ifrågasättanden, nyanser och 
infallsvinklar runt frågeställningarna i enkäten.
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Fortsatt tapp för 
reklamintäkter till 
journalistik i spåren av 
Corona-krisen
En studie av reklamintäkter hos svenska medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2021

Per Henckel och Madeleine Thor*

Tappet för reklamintäkter hos svenska medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll accelererade under 2019. 
IRM:s analys, på uppdrag av Institutet för Mediestu-
dier, konstaterar att reklamintäkter till journalistik 
har mer än halverats mellan 2008 och 2019.

IRM ger denna gång även en prognos för utfallet av 
reklamintäkterna till journalistik under både 2020 och 
2021. Den svenska reklammarknaden genomgår just 
nu en historiskt tuff period; det konjunkturella tappet 
under Coronapandemin påverkar reklaminvestering-
arna kraftigt. IRM:s prognos indikerar att minsk-
ningen av reklamintäkter till journalistik accelererar 
ytterligare under 2020 – under detta coronaår tappar 
medier med journalistiskt innehåll nästan en fjärdedel 

* Per Henckel är analytiker på Institutet för reklam- och mediestatistik. 
Madeleine Thor är VD på Institutet för Reklam- och Mediestatistik
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av sina reklamintäkter. Prognosen för 2021 indikerar 
en stabilisering, men de förlorade intäkterna kommer 
inte tillbaka.

Reklammarknadens drivkrafter

Reklammarknadens utveckling påverkas av konjunk-
turella och strukturella drivkrafter. Konjunkturen 
påverkar reklammarknaden i ett kortare perspektiv. 
Utvecklingen för den privata konsumtionen och lön-
samheten i näringslivet är centrala faktorer för reklam-
marknadens utveckling på kort sikt. En konsumtions-
ökning, och därmed ökad omsättning i detaljhandeln, 
får positiva effekter på annonsmarknaden. Vid tider av 
svår ekonomisk nedgång förstärks de konjunkturella 
effekterna och orsakar stora tapp för medieinveste-
ring. Detta kan påvisas historiskt och vid nuvarande 
kris.

Strukturella drivkrafter styr utvecklingen på lång 
sikt. Omvärlden, nya medier och produkter kan ändra 
konkurrensförhållandena för medier. När skiftet från 
tryckta medier var som tydligast såg man ett ökat gap 
mellan BNP och reklammarknadens utveckling som ett 
resultat av strukturella förändringar. Under perioden 
2016–2018 låg de strukturella drivkrafterna bakom en 
motsatt rörelse när de digitala kanalerna uppvisade en 
kraftig tillväxt och medieinvesteringen hade en högre 
tillväxttakt än BNP. Under 2019 mattades den totala 
tillväxten för reklaminvestering efter flera goda år, mer 
i nästa avsnitt om utvecklingen under 2019.
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Figur 1. Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme i 
medier; Index 2000–2019

Basår: 2000, fasta priser
Källa: IRM och Statistiska Centralbyrån

Totala reklaminvesteringar i medier

Under år 2019 präglades mediemarknaden av en tydlig 
avmattning av reklamkonjunkturen efter tre år med en 
tillväxt kring 5 procent. Den samlade ökningen under 
2019 för de totala reklaminvesteringarna blev 1,2 pro-
cent i fasta priser. De två främsta faktorerna bakom 
den relativa avmattningen var att många kategorier 
mötte höga jämförelsesiffror från föregående år till-
sammans med en allmänekonomiskt avmattande kon-
junkturtrend. 2018 stimulerades reklaminvestering-
arna dessutom av gynnsamma förutsättningar i form 
av valår, sportevenemang och en kommande spelregle-
ring vilket gav en stark utveckling.

Under 2019 var internet den kategori som uppvisade 
den högsta tillväxten och kategorin utgjorde fortsatt 
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draglok för de totala reklaminvesteringarna. Noterbart 
för år 2019 var även att de totala reklaminvesteringarna 
nådde en ny milstolpe och för första gången omsatte 
reklaminvesteringarna mer än 40 miljarder kronor 
(löpande priser).

Figur 2. Totala reklaminvesteringar i medier 2008–2021 
(prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Redan innan år 2020 hade en avmattning noterats för 
reklamkonjunkturen och de goda åren är nu passe-
rade. Under 2020 har reklaminvesteringarna drabbats 
mycket hårt av den lågkonjunkturen orsakad av pan-
demin. Under det andra kvartalet noterar IRM den 
största nedgången i ett enskilt kvartal. Reklaminves-
teringar har en hög rörlighet vid kriser, det visar både 
historiska data och utvecklingen under nuvarande kris. 
IRM:s prognos för helåret 2020 är en minskning om 11 
procent för total reklaminvestering relativt 2019.

Historiska data visar också att efter ett år med stora 
tapp så kan en återhämtning påbörjas. Inför 2021 vän-
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ringarna. Men trots att tillväxtnivån åter är hög under 
2021 beräknas bara 60 procent av tappet under 2020 
att återvända till marknaden under 2021.

Strukturellt skifte till digitalt

Reklaminvesteringar i digitala kanaler har ökat varje år 
under perioden 2008–2019. Den genomsnittliga årliga 
ökningstakten har varit drygt 12 procent. Samtidigt har 
den tryckta dagspressen, trots viss positiv utveckling 
under återhämtningen efter finanskrisen, haft en ned-
gång under perioden på i genomsnitt cirka 10 procent 
årligen. Därmed växlas reklaminvesteringarna från 
tryckt till digitalt. Den starka digitala utvecklingen har 
därför kompenserat för de minskade printintäkterna 
och lett till ökande medieinvestering totalt. På mindre 
än 10 år har det skett ett skifte för andelarna av total-
marknaden för digitalt respektive print.

Den digitala tillväxten mattades av något under 
2019 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. 
För digitala reklaminvesteringar i Sverige mattades 
tillväxten under 2019 och IRM:s prognos för 2020 
indikerar att de digitala reklaminvesteringarna kom-
mer att minska under året. Detta blir i så fall första 
året med negativ tillväxttakt för digitala reklaminves-
teringar sedan mätningens start.
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Figur 3. Reklaminvesteringar i print samt digitala medier 
2010–2019, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Figur 4. Reklamkakan 2019, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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Medier med nyhetsjournalistik

Under 2019 uppgick omsättningen i reklamutrymme 
hos tidningar, TV, fackpress och sajter med samhälls-
journalistiskt nyhetsinnehåll till 5,6 miljarder kronor, 
räknat i 2008 års priser. Motsvarande siffra 2008 var 
strax under 12 miljarder kronor. Därmed har investe-
ringen minskat med drygt 6,2 miljarder kr eller 53 pro-
cent perioden 2008–2019. Reklamintäkter hos medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll har alltså mer än 
halverats under den valda perioden. Detta tapp får 
konsekvenser för mediernas ekonomi och ställer krav 
på nya affärsmodeller. Marknaden har också under de 
senaste åren varit präglad av neddragningar och kon-
solidering, en följd av de stora intäktstappen.

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

Källa: IRM
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Reklamutveckling 2008-2021 (prognos)

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 
genomsnitt har medier som producerar nyhetsjourna-
listik tappat 507 miljoner kr årligen mellan 2008–2019, 
den genomsnittliga procentuella minskningen under 
perioden är 6,1 procent per år.

Under 2019 minskade reklamomsättningen för 
medier med journalistiskt innehåll med nästan 13 pro-
cent vilket innebär en minskning på drygt 800 miljoner 
kronor i fasta priser. Denna nedgång är den krafti-
gaste sedan 2013 som präglades av stora strukturella 
förändringar mellan print och digitalt. Den relativt 
tilltagande minskningen under 2019 kan förklaras 
av underliggande faktorer. Det finns ett strukturellt 
annonstapp för tryckta medier vilket drabbar medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll men den digitala 
annonsdel som vanligtvis till viss del kompenserar upp 
detta tapp backar också under 2019. Därför förvärra-
des tappet under året.

Bidragande till nedgången för digitala nyhetsme-
dier under året är den spelreglering som genomför-
des vid årsskiftet 2018/2019. Spelbolagen investerade 
mycket i annonser inför regleringen. Efter regleringen 
öppnades möjligheten att annonsera inom andra digi-
tala kategorier där spelreklam innan regleringen inte 
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förekom, exempelvis sociala nätverk och sökords-
marknadsföring. Då den digitala reklamomsättningen 
för medier med journalistiskt innehåll främst kommer 
från intäkter från olika former av bannerannonsering 
blev spelregleringen en bidragande orsak till att digi-
tala intäkter minskade under 2019.

Figur 6. Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2021 (prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Precis som för den totala reklaminvesteringen innebär 
2020 stora konjunkturella utmaningar för reklamin-
täkterna till journalistiken. Trots att coronapandemin 
har inneburit en ökad konsumtion av nyhetsjourna-
listik förväntas intäkterna minska kraftigt.1 Detta 
har i vissa sammanhang referats till som en publicis-
tisk paradox. IRM förväntar att nyhetsjournalistiken 
tappar nästan 1,3 miljarder reklamkronor under året 
vilket innebär en minskning på 23 procent jämfört 

1 Mediebarometern 2019 och 2020 (Nordicom, Göteborgs Universitet).
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med 2019. Tappet i omsättning är mindre 2020 än vid 
finanskrisen 2009 men eftersom den totala reklamom-
sättningen till nyhetsjournalistiken minskat kraftigt 
jämfört med föregående finanskris är tillväxttappet i 
procent under 2020 större än under 2009.

Inför nästa år förväntar IRM en stabilisering av 
reklamintäkterna till nyhetsjournalistik. Vid en jäm-
förelse med hur tidigare kriser påverkar medieinves-
teringar tydliggörs det att kraften i återhämtningen 
för respektive medieslag till stor del beror på hur den 
ingående trenden inför krisen är utformad. Då reklam-
intäkterna för medier med journalistiskt innehåll har 
haft en negativ trend inför krisen förväntas återhämt-
ningen kommande år att bli försiktig. Omsättningen 
stabiliseras kring en ny nivå istället för att återgå till 
den nivå som gällde innan krisen. Reklamomsätt-
ningen hos medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 
förväntas vara 4,4 miljarder kronor under år 2021 
denna stabilisering ligger även i linje med det historiskt 
strukturella tappet för reklamintäkterna till nyhets-
journalistik.

Marknadsandel 2008 jämfört med 2019

Från år 2008 till år 2019 har reklaminvesteringarna hos 
tidningar, TV, tidskrifter och sajter med nyhetsinnehåll 
minskat i andel av total reklaminvestering, från 36 pro-
cent till drygt 15 procent av annonsörernas medieköp.
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Figur 7. Andel av reklaminvestering som tillfaller medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008 och 2019, fasta priser 
(basår 2008)

Källa: IRM

Andelsutveckling 2008–2021 (prognos)

Andelen av reklaminvesteringarna som går till medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll har minskat med ett 
par procentenheter per år sedan 2012.

Figur 8. Andelsutveckling för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2021 (prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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Minskningen har fortsatt i samma takt 2019 och ande-
len förväntas även fortsätta minska framöver. Värt att 
notera är att den nuvarande prognosen för 2021 indi-
kerar att endast cirka en åttondel av den totala reklam-
investeringen kommer att gå till medier med journalis-
tiskt innehåll. 

Index 2008–2021 (prognos)

Reklaminvesteringar i medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll kommer liksom tidigare konstaterats på efter-
kälken jämfört med de totala reklaminvesteringarna. 
Skillnaden i utveckling illustreras i det indexerade linje-
diagrammet som tar utgångspunkt i år 2008 som basår.

Figur 9. Index reklaminvestering 2008–2021 (prognos),  
fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

I diagrammet syns ett påtagligt trendbrott för reklam-
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gare under prognosperioden då reklaminvesteringen i 
medier med samhällsjournalistiskt innehåll förväntas 
få ett djupare fall och en svagare återhämtning än den 
totala reklaminvesteringen.

Figur 10. Tillväxt i total reklaminvestering/nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2019–2021 (prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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mentintäkterna till nyhetsmedier samlat uppvisade en 
tillväxt på 3 procent jämfört med 2019.2

Bilagor

Uppdrag och kommentar

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

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

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

2 Hushållens medieutgifter 2020, 2020-10-19, Institutet för reklam- och 
mediestatistik (IRM).
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• 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

I digitala intäkter ingår alla plattformar och format, 
även mobil och t ex native. Resultaten av undersök-
ningen redovisas som en total omsättning, inte nedbru-
tet på medieslag, med syftet att inte exponera enskilda 
aktörer. Alla uppgifter är i fasta priser räknat i 2008 
års priser, dvs hänsyn tas till inflationen. Under den 
undersökta perioden har inflationen varit tämligen 
låg – netto ca 9 procent totalt – men den får inverkan 
över tid. Dock förändras inte studiens resonemang och 
slutsatser beroende på om löpande eller fasta priser 
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 



Fortsatt tapp för reklamintäkter till journalistik i spåren av Corona-krisen | 101100 | Per Henckel och Madeleine Thor

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-
mänpolitisk opinionsbildning. För att kunna ansöka 
om presstöd gäller att tidningen ska ha en utgivning 
på ett nr/vecka, vara skrivet på svenska och distribue-
ras inom Sverige. IRM konstaterar alltså att det i den 
aktuella definitionen är viktigt att titlarna/sajterna i 
urvalet ska ha:

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

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

innehåll av svensk redaktion.

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

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

Adaktusson, Aftonbladet, Aftonbladet Morgon, 
Affärsvärlden, Akhbar Skåne, Alekuriren, Alingsås 
Kuriren, Alingsås Tidning, Angeläget med Adaktus-
son, Annonsmarkna´n, Arbetarbladet, Arvika Nyhe-
ter, Avesta Tidning, Barometern, Blekinge Läns Tid-
ning, Bohusläningen, Bollnäs-Nytt, Borås Tidning, 
Bålsta Upplands Bro-bladet, Bärgslagsbladet/Arboga 
Tidning, Bättre liv, City HD, City Kristianstad, City 
Malmö/Lund, Commersen, Corren Bostad, Dag-
bladet Nya Samhället, Dagen, Dagens ETC, Dagens 
Industri, Dagens Nyheter, Dala-Demokraten, Dalar-
nas Tidningar, Dalslänningen, Din Lokaltidning 
Gästrikland, Din veckotidning 3:an, Efterlyst, Efter-
lyst Special, Ekonominyheterna, Emmaboda Tidning, 
Enköpings- Posten, Eskilstuna-Kuriren, Expressen, 
Extra Östergötland, Fagersta-Posten, FalkenbergsPos-
ten, Falköpings Tidning, Filipstads Tidning, Folkbla-
det Östgöten, Fokus, Fryksdals-Bygden, Från Riksdag 
och departement, Gefle Dagblad, Gestrikemagasinet, 
Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Gratistid-
ningen STT Svenljunga Tranemo Ulricehamn, GT, 
Göteborgs- Posten, Hallands Nyheter, Hallandspos-
ten, Halmstad 7 dagar, Haparandabladet, Helsing-
borgs 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, Kris-
tianstadsbladet, Kvällsposten, Kävlinge nya Lokal-
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tidning, Lerums Tidning, Linköpingsposten/Stan vid  
Stång ån, Ljusdals-Nytt, Ljusdals-Posten, Ljusnan, 
Lokala nyheter i TV4, Lokaltidningen Västbo Andan, 
Lokaltidningen Avenyn, Lokaltidningen Bjuv/Åstorp/
Klippan/Perstorp/Örkelljunga, Lokaltidningen Båstad/ 
Laholm, Lokaltidningen Carlshamn, Lokaltidningen 
Centrum Malmö , Lokaltidningen Halmstad, Lokal-
tidningen Helsingborg, Lokaltidningen Hässleholm, 
Lokaltidningen Höganäs, Lokaltidningen i Alvesta, 
Lokaltidningen i Strömsund, Lokaltidningen i Väs-
terbotten, Lokaltidningen i Älmhult, Lokaltidningen 
Karlskrona, Lokaltidningen Klippan/Örkelljunga, 
Lokaltidningen Kristianstad, Lokaltidningen Laholm, 
Lokaltidningen Landskrona, Lokaltidningen Lim-
hamn Bunkeflo, Lokaltidningen Lomma/Kävlinge, 
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 Söder-
åsen, Lokaltidningen Södra Malmö, Lokaltidningen 
Sölvesborg/Olofström, Lokaltidningen Tomelilla, 
Lokaltidningen Västbo Andan, Lokaltidningen Väs-
tra Malmö, Lokaltidningen Växjö, Lokaltidningen 
Ystad, Lokaltidningen Ängelholm, Lokaltidningen 
Österlen, Lokaltidningen Östra Malmö, Lyskekils-
Posten, Länstidningen Södertälje, Länstidningen 
Östersund, Magazin 24, Malmömagasinet, Marie-
stads-Tidningen, Markbladet, Melleruds nyheter AB, 
Mera Finspång, Mera Linköping, Mera Norrköping, 
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Metro, Mitt i Stockholm, MittDalarna, MittGävle, 
Motala Tidning, Nacka-Värmdö Posten, Nerikes Alle-
handa, Nordöstra Småland/ nordöstran/ mera väster-
vik, Norra Halland, Norra Skåne, Norra Västerbot-
ten, Norrbottens-Kuriren, Norrköpings Tidningar, 
Norrländska Socialdemokraten, Norrtelje Tidning, 
Nu Tidningar i Syd, Nya Kristinehamns-Posten, Nya 
Läns-Tidn-Nya Lidköp Tidn, Nya ST-tidningen, Nya 
Wermlands-Tidningen, Nyheter24, Nyheterna, Nyhe-
terna Extra, Nyheterna Special i TV4, Nyhetskana-
len, Nyhetstimmen, Nynäshamns-Posten, Näringsliv 
Lund, Omni, Orust Tjörn-tidningen, Partille Tidning, 
Piteå-Tidningen, Provinstidningen Dalsland, Punkt 
SE, Sala Allehanda, Sigtunabygden, Skaraborgs Alle-
handa, Skaraborgs Läns Tidning, Skånska Dagbla-
det, Sméjournalen, Smålandsposten, Smålands-Tid-
ningen, Smålänningen, Ljungbytidn, Stockholm City,  
Strömstads Tidning, Sundsvalls Nyheter, Sundsvalls 
Tidning, Sunne-nytt, Svenska Dagbladet, Sydsven-
ska Dagbladet, Sydöstra Sveriges Dagblad, Säffle- 
Tidningen, Söderhamns-Nytt, Söderhamnsnytt/Boll-
näsnytt, Södermalmsnytt, Södermanlands Nyheter, 
Södertäljeposten, Tempus, Tidningen 7, Tidningen 
Liljeholmen/Älvsjö, Tidningen Ångermanland, Tid-
ningen Årsta/Enskede, Torslanda Tidningen, Trelle-
borgs Allehanda, Trollhättan 7 dagar, TTELA, 
Uddevalla 7 dagar, Ulricehamns Tidning, Uppsala-
tidningen, Upsala Nya Tidning, Varbergs Posten, Vi i 
Vasastan, Vimmerby Tidning m Kinda-Posten, Veck-
ans affärer, VLT, Vårt Kungsholmen, Vänersborg just 
NU, Vänersborgaren, Världen i Fokus Värmlands Folk-
blad, Värnamo Nyheter, Västerbottens Folkblad, Väs-
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terbottens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, Västerås 
tidning, Västgöta-Bladet, Västkustkuriren, Ystads 
Allehanda, Ölandsbladet, Örebroarn, Örnskölds-
viks Allehanda, Österlenmagasinet, Östermalmsnytt, 
Östersunds-Posten, Östgöta Correspondenten, Östra 
Småland/Nyheterna
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Journalistikens finansiering 
2019
Olle Lidbom*

Det kallas för ”the publishers paradox”: publiken, 
räckvidden och engagemanget i journalistik ökar 
medan de ekonomiska förutsättningarna för journa-
listiken blir allt sämre. Det beror främst på att annons-
marknaden tydligt valt bort redaktionsdrivna medier 
för istället placera reklampengarna på plattformar 
utan journalistik.

Journalistiken sitter fast i ett skruvstäd som tvinnas 
allt hårdare för varje år. 2019 var inget undantag.

Den svenska journalistiken finansieras främst av 
konsumentintäkter (prenumerationer, betalväggar, 
donationer), annonsintäkter (printannonser eller digi-
tala banners) eller offentliga medel (licensavgifter till 
public service-bolagen eller presstöd). För att förstå 
journalistikens ekonomiska förutsättningar måste vi 
förstå hur dessa intäkter förändrats mellan åren. det 
här kapitlet tittar vi på hur dessa förändringar för 
Mediesveriges journalistik inom nyheter och sam-

* Olle Lidbom är medieanalytiker på bloggen Vassa Eggen och i 
Mediepodden och fil kand i ekonomisk historia. Han är också kommu-
nikationschef för Norstedts förlagsgrupp och vice ordförande i Institutet 
för Mediestudier.
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hälle under 2019. Kapitlet bygger delvis på rapporten 
Medieutveckling 2020, som går igenom medieekono-
min för de svenska medieföretagen. Rapporten är en 
årligt återkommande rapport som beställs av Myndig-
heten för press, radio och tv och fokuserar främst på 
utvecklingen av dagspressmarknaden. Det här  kapitlet 
har kompletterat den bilden med en genomgång av 
gratistidningarnas egna årsbokslut för 2019.

Analysen av finansieringen av tv- och radiobran-
schen lutar sig främst mot publicservicebolagens 
års redovisningar för 2019, men även de få kommer-
siella mediebolag som ägnar sig åt journalistik i eter-
medierna. Det samma gäller hur de digitala aktörerna 
utvecklats under året: där ha deras årsbokslut varit 
vägledande för att förstå dess förutsättningar. Podd-
branschens utveckling och Patreon-stödet i Sverige 
baseras på två granskningar i Mediepodden.

Sveriges lyssnare, läsare, tittare och användare har 
förändrat sina beteenden och hur förflyttningarna sker 
är väl beskrivet i den omfattande rapporten Medie-
barometern som visar hur mediekonsumenterna – ned 
på minutnivå – ändrar sina mediebeteenden mellan åren.

I korthet kan sägas att de kommersiellt drivna 
medieföretagen har det tufft medan de offentligt finan-
sierade public service-bolagen fortsätter åtnjuta stort 
ekonomiskt stöd.

Dagspress

Journalistiken är under stor press när dagspressen fort-
sätter förlora intäkter. Det är nämligen dagstidningar, 
lokaltidningar och kvällstidningar som har allra flest 
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journalister anställda. Utan dagspressen skulle det bli 
mycket färre journalister i Sverige. Utan dagstidningar 
skulle majoriteten av alla journalister jobba på något 
av public service-bolagen SR, SVT eller UR.

Men det som länge varit en stabil motvikt till de 
offentligt finansierade medierna har de senaste åren 
kommit att bli allt mer beroende av statligt stöd i form 
av mediestöd och distributionsstöd.

Orsaken till detta beroende är att annonsintäkterna 
fallit för dagspressen och 2019 var inget undantag. Mel-
lan 2018 och 2019 sjönk annonsintäkterna med 16 % 
vilket motsvarar 518 Mkr. Utvecklingen följer en flerårig 
trend: sedan 2015 har mer än 2 miljarder svenska annons-
kronor försvunnit från dagspressen. Det har slagit hårt 
mot resultatet för de svenska tidningarna som under 
2019 hade en genomsnittlig brutto marginal på -2,9 %. 
Det är nästan en procentenhet sämre än året innan och 
det sämsta sedan 1970-talet. Av de 22 stora dagstidnings-
företagens är det endast fyra som redo visar ett överskott 
från rörelsen, att jämföra med sju året innan.

Dagstidningarnas livboj har varit digitala annons-
intäkter, men under 2019 har tillväxten avtagit och liv-
bojen har börjat ta in vatten: annonsinvesteringarna i 
digitala nyhetsmedier backade under 2019 med -9,5 % 
jämfört med året innan.

Det är ett dystert besked till landets journalister 
och redaktioner: annonsörerna gillar inte journalistik. 
Pengarna flyttar från traditionella medier med stora 
redaktioner till redaktionsfria medier som Google, 
Facebook och Youtube. Bara under förra året ökade 
internetannonseringen i redaktionsfria medier med 
2,3 miljarder kronor jämfört med året innan.
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Vid sidan om annonser är dagspressens beroende 
av prenumerationer. Dagspressens upplagor har dalat 
sedan slutet av 2000-talet, inte minst när unga medie-
konsumenter bytt ut tidningsprenumerationer mot 
nyhetsappar, sociala medier, strömmad tv och poddar. 
Bara 12 procent av svenskar mellan 25 och 44 år har 
tillgång till en tryckt morgontidning – och svensken 
lägger allt mindre pengar på sina dagstidningar. För 
varje år spenderas även allt färre privata kronor på tid-
ningar och journalistik, men mer på snabbare mobil-
abonnemang och fler streamingabonnemang.

Dagstidningarna har förvisso bromsat detta med 
satsningar på digitala prenumerationstjänster, men de 
nya digitala prenumerationerna väger inte upp tappet 
i de tryckta upplagorna – varken i antal eller i kronor 
(tryckta tidningarna har betydligt högre prenumera-
tionsintäkter).

Den digitala andelen står för 22 procent av tid-
ningarnas upplagor, en liten ökning från förra året. 
Bonnier News Local (tidigare Mittmedia), Stampen 
och VK Media har kommit längst, där runt 40 % av 
upp lagan är digital. Men digital upplaga är knappast 
någon mirakelmedicin, alla dessa tre tidningskoncer-
ner blöder kraftigt med illröda rörelsemarginaler.

Annonsraset och det blödande prenumerations-
tappet syns i tidningskoncernernas årsredovisningar. 
Förra året försvann 1,1 miljarder kronor, en föränd-
ring på -3,4 procent. Dagspressen fortsätter svälta sig 
till överlevnad men lyckades förra året bara spara in 
788 Mkr av sina kostnader. Intäkterna rasar men kost-
naderna sjunker inte tillräckligt snabbt. Det gör att 
den genomsnittliga dagstidningen i Sverige gör för-
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lust (-2,9 procent) och det är det sämsta resultatet för 
svensk dagspress någonsin.

För dagspress-branschen börjar också de statliga 
stöden bli allt viktigare. Utöver driftsstödet (som var 
på totalt 511 Mkr, en ökning med 88 Mkr sedan 2018) 
och distributionsstödet (53 Mkr, en ökning med 13 
Mkr) så tillkom två nya statliga stöd under 2019. Det 
är Stöd för lokal journalistik och Innovations- och 
utvecklingsstöd som under 2019 gav ytterligare 76 Mkr 
till framförallt svenska dagstidningar. Totalt betalade 
staten ut 640 Mkr i olika mediestöd under 2019.

Tabell 1. Tidningsföretagens genomsnittliga bruttomarginal  
i procent, 1976–2019 (medianen)1

1 Tabell från Medieutveckling 2020 – medieekonomi.
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Genomsnittet för bruttomarginalen (medianen) 2019 blev –2,9 procent, en nedgång med 0,7 
procentenheter jämfört med året före (–2,2 %). Det här presenterade resultatet kan egentligen bara 
jämföras med bruttomarginalen för 1997 och åren därefter. (Före 1997 användes en annan defini-
tion.) Figur 4.3 över utvecklingen av bruttomarginalen sedan 1976 är därmed mer intressant med 
avseende på vändningar och trender än nivåer. Vad gäller perioden 1997–2019 så var utfallet 2019 
det sämsta någonsin för den svenska dagspressen.

Figur 4.3 Tidningsföretagens genomsnittliga bruttomarginal i procent, 1976–2019 (medianen)
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Källa: Tidningsföretagens årsredovisningar.

4.2.2 Årets mest lönsamma tidningsföretag
Den genomgripande nedgång i den svenska dagspressen resultatnivåer som noterades under 2019 
återspeglar sig också i listan över landets mest lönsamma tidningsföretag. Bland de företag som inte 
mottog driftstöd under 2019 var det endast fem som inte visade ett ekonomiskt underskott från 
driften (se tabell 4.7). 

Högst lönsamhet, med en bruttomarginal på +16,6 procent, redovisade Nya Lidköpings-Tidningen.  
På plats nummer två, med en bruttomarginal på +14,6 procent, återfanns Dagens industri. 

Också i de tre resterande fallen rörde det sig om storstadstidningar. Det var i tur och ordning  
Dagens Nyheter (+5,6 %), Aftonbladet (+0,5%) och HD/Sydsvenskan (+0,0).
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Gratistidningar

Gratistidningarna har haft några turbulenta år med 
prispress, stora förluster och konsolidering som följd. 
2019 gick Metro i konkurs och i oktober 2019 sålde JP/
Politiken sin portfölj med sydsvenska gratistidningar 
under namnet Lokaltidningen till Bonnier News. Även 
Mitti-tidningarna bytte ägare under 2019 (för att kon-
solideras med Direktpress 2020).

2019 blev ett häpnadsväckande dåligt år – de sam-
lade förlusterna (exklusive Metros konkurs) blev 228 
Mkr, med en samlad omsättning på 434 Mkr. Det är 
särskilt anmärkningsvärt då läsandet av gratistidning-
arna inte minskat utan tvärtom behållit eller stärkt sin 
position på lokala marknader. Den dåliga ekonomiska 
utvecklingen får konsekvenser: Direktpress, som köpte 
Mitti-tidningarna 2020, aviserade kort inpå förvärvet 
att ett trettiotal journalister fick lämna tidningen när 
lokala editioner med dubbeltäckning lades ned.

TV

Sveriges Television (SVT) är dominerande på den 
svenska tv-marknaden när det gäller nyheter och sam-
hällsjournalistik. 2019 var det året då SVT skiftade 
finansieringsmodell från licens till skatteintäkter. För 
SVT innebar det inte någon skillnad i de anslaget, mel-
lan 2018 och 2019 har avgiftsmedlen till SVT ökat med 
2,2 procent till 4,9 miljarder kronor.

Knappt en femtedel (19 procent) av SVT:s utbud är 
samhällsfakta eller nyheter, vilket är en minskning – 
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för fem år sedan var en fjärdedel av SVT:s utbud sam-
hällsfakta eller nyheter.

Programkategorierna är fortfarande de som tar en 
stor del av kostnaderna: 22 procent (nyheter) respek-
tive 8 procent (samhällsfakta). Omvandlat i kronor 
lägger SVT 1,1 miljard kronor på nyheter och 392 Mkr 
på samhällsfakta. För att tala klarspråk: mer pengar, 
mindre journalistik. 2019 kostade en nyhetstimme 
1114 kr att producera, för fyra år sedan kostade samma 
nyhetstimme 736 kr – en nästan 50-procentig ökning.

TV4 bytte ägare under 2019 och ägs nu av tv- och 
mobildistributören Telia, vilket ännu inte har föränd-
rat tv-kanalens inriktning eller vilja att sända sam-
hällsjournalistik, vilket vissa befarat. TV4 har sedan 
2014 inte längre något lagstiftat uppdrag att sända 
nyheter och inte heller något redovisningskrav av vil-
ken sorts program de sänder. Därför görs en analys av 
TV4:s kostnader för samhällsfakta och nyheter 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 (ca 
476 000 kr/timme) skulle ge att TV4 investerar ca 208 
Mkr per år i samhällsjournalistik. Det skulle motsvara 
ca 3 procent av TV4:s omsättning – att jämföra med 
SVT:s 31 procent.

SVT och TV4 håller dock på att konkurreras ut 
av nya aktörer, som även den många gånger är jour-
nalistik-fri. 2,3 miljoner hushåll hade tillgång till en 
streamingtjänst som Netflix, Viaplay eller C More, där 
underhållning och sport dominerar. Och bland unga 
fortsätter Youtube att växa – vid sidan om nya globala 
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plattformar för rörligt innehåll som Snapchat och Tik-
tok. Även där är journalisterna i minoritet.

De senaste årens intresse för rörlig bild har också 
lockat allt fler klassiska medieaktörer till att satsa på 
tv. Aftonbladet, Expressen och Dagens Industri fort-
sätter satsa, även om det saknas översvallande intresse 
från både annonsörer och tittare.

Konkurrensen har ökat för SVT, inte minst digi-
talt. Det syns också på hur tv-marknaden håller på att 
tappa nästa generation tv-tittare. 42procent av 15-24 
åringarna har tittar på Netflix varje dag, men bara 
28procent ser på SVT.

Radio

Den enda svenska radiobolag som gör större investe-
ringar i nyheter och samhällsbevakning är Sveriges 
Radio. I Sveriges Radio är nyheter och samhällspro-
gram en central del av utbudet, där 9 procent är nyhets-
sändningar och 14 procent samhällsprogram, vilket är 
en ökning mot förra året.

Sveriges Radios lade 2019 ner 1,5 miljarder kro-
nor på nyheter och samhällsfakta, och det är med 54 
procent den absolut största programkategorin för 
kanalerna. Sveriges Radio har inte förändrat vare sig 
andelen eller mängden kronor de lagt på journalistik 
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). Att 
driva annonsfinanserade nyhetsredaktioner tycks alltså 
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små, när det gäller traditionellt disitribuerad radio. 
Under 2019 har poddformatet växt och slagit hårt mot 
Sveriges Radios fm-sända utbud mot unga, som dalat 
nedåt kraftigt. Istället ökar poddlyssnandet i Sverige.

Podd

Sedan 2015 har poddlyssnandet i Sverige mer än för-
dubblats. Bland alla vuxna under 45 år är det vanligare 
att lyssna på podd än radio.

I Sverige har många populära poddar sprungit ur 
Sveriges Radios program men idag har allt fler aktö-
rer kastat sig in på poddmarknaden, t ex Bauer, Perfect 
Media, Nent, Podspace, Spotify och Acast. En intres-
sant skillnad mot kommersiell radio är att många 
framgångsrika poddar handlar om samhällsoriente-
rade frågor av journalistisk karaktär som brott, rätte-
gångar, dokumentärer och liknande ämnen. Poddar 
med journalistiskt anslag lockar lyssnare: nästan en 
tredjedel av alla som lyssnar på podd väljer innehåll 
som dokumentärer, intervjupoddar eller nyhets-
poddar.

Tillväxten var under 2019 god: lyssnandet på pod-
dar med journalistiskt anslag ökade med 44 procent 
jämfört med året dessförinnan. Framförallt är det 
 mindre poddar som En Mörk Historia,  Aftonbladet 
Daily och Misslyckade Brott som växer, medan de 
större poddarna med journalistiskt innehåll som 
Värvet och Svenska Mordhistorier (som visade sig ha 
 plagierat mycket material och tvingades radera 129 
av 174 avsnitt.) tappar lyssnare. Det gör att annons-
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intäkterna för journalistiskt drivna poddar förvisso, 
ökar men i lugnare fart från 40 Mkr till 55 Mkr i 2019. 
De bolag som säljer och distribuerar poddar tar runt 
25 procents provision innan annonspengarna når de 
krea törer och journalister som producerar poddarna, 
vilket innebär att 41 Mkr når svenska poddkreatörer 
med journalistiska ambitioner. Till detta ska läggas 
olika Sveriges Radio-produktioner som har många 
lyssnare men som även produceras för att primärt sän-
das i FM-sändningarna och vars kostnader redovisas 
som radiokostnader i Sveriges Radios årsredovisning.

Digitala aktörer

Det finns även mindre medieaktörer med granskande, 
journalistiska ambitioner i Sverige som enbart publi-
cerar sig digitalt.

Den enda breda digitala publicisten är Schibsted-
ägda Omni som omsatte 60 miljoner kronor och 
gjorde en förlust (ebit) på -5 miljoner kronor. Sajten 
och appen lanserades 2013 och har varit en förlust affär 
sedan starten, bara de senaste fem åren överstiger för-
lusten 25 miljoner kronor. Det finns även en handfull 
nischade digitala publicister, som Breakit (omsättning 
22 miljoner kronor), Altinget som bevakar politik och 
statsförvaltning (11 miljoner kronor) och News 55 (8 
miljoner  kronor) men under de senaste åren har många 
digitala publicister lämnat marknaden: Kit har blivit 
content marketing- byrå, 24 Sverige begärdes i konkurs 
och Nyheter 24 har köpts upp av en mediebyrå. Några 
nya aktörer med större räckvidd, stora redaktioner 
eller substantiell omsättning saknas.
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De fyra stora aktörerna Omni, Altinget, Breakit och 
News 55 omsatte 2019 tillsammans 100,5 miljoner kro-
nor och hade en samlad förlust på 11,3 miljoner kronor.

Det finns även flera lokala aktörer som granskar 
lokalt, inte sällan på hyperlokal nivå. 2016 gjordes en 
genomlysning av denna hyperlokala nyhetsmarknad. 
Då var aktörerna 92 stycken, men sedan dess har inte 
antalet inte undersökts ytterligare. I ansökningar om 
mediestöd och utvecklingsstöd är antalet helt digi-
tala lokala aktörer få – det syns alltså inga tecken på 
en boom för digital lokaljournalistik. Många gånger 
är aktörerna små, drivs ofta på gränsen till ideellt 
och drivs med små medel utan förväntningar på stora 
resultat. Deras position kan beskrivas som att de har 
få anställda journalister men stor betydelse i lokal-
samhället.

Det är förstås inget styrkebesked att de heldigitala 
nyhetssajterna alla går med förlust. Det verkar ännu 
vara nödvändigt att ha inkomst, stabilitet och varu-
märkeskännedom från en papperstidning för att kunna 
klara av att driva nyhetssajter på nätet. Att stå på egna 
digitala ben har ännu ingen lyckats med.

Sammanfattning

”The publishers paradox” fortsätter gäcka medie-
branschen. För visst ökar mediekonsumenternas tid 
som de lägger på att konsumera medier, men samtidigt 
minskar intäkterna för många redaktioner, inte minst 
när annonsörerna hellre annonserar i journalistikfria 
annonsmiljöer. Journalistikens kommersiella attrak-
tionskraft är på nedåtgående, vilket borde oroa många.
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Här finns ytterligare en förbryllande paradox: det 
etablerade samhället talar om evidens, fakta och käll-
kritik. Att äga en tidning (som Amazongrundaren 
Jeff Bezos), eller vara mecenat åt en redaktion (som 
Ebaygrundaren Pierre Omidyar) har blivit en filantro-
pisk magreflex. Det etablerade samhället ser det som 
ett motgift över den polarisering, propaganda, fake 
news och hat som syns i sociala medier som Facebook 
och Google. Allt fler företrädare ställer högre krav på 
plattformarna. Flera annonsbojkotter har inletts som 
en följd av bland annat Facebooks oförmåga att han-
tera hur det politiska samtalet och hur presidentvalet 
2016 förgiftats med rysk inblandning. Teknikbolagen 
har kallats till kongressförhör och hotats med juri-
diska repressalier.

Men samtidigt flyttar det etablerade samhället 
pengarna bort från journalistiken: två tredjedelar av 
all digital annonsering går till någon av dessa två ame-
rikanska bolag vilket motsvarar 15,9 miljarder kro-
nor. För sex år sedan rusade dessa två techbolag om 
de nordiska medieföretagen på annonsmarknaden. 
Förlorarna är alltså medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll, där har annonsörerna på tio år halverat sina 
investeringar till 5,6 miljarder kronor. Mellan 2008 
och 2019 har medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 
tappat 6,3 miljarder miljoner kronor, vilket går att läsa 
om ytterligare i kapitel fyra.

Visst finns det motkrafter och för många journalis-
ter har nya affärsmodeller som bidrag, mecenater och 
crowdfunding blivit ett allt viktigare inslag. Ett nytt 
inslag är tjänsten Patreon där fans och finansiärer kan 
ge månatliga stöd till innehållsskapare, som många 
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gånger driver poddar, skapar dokumentärer och andra 
kulturyttringar. Bara i år får svenska innehållsskapare 
närmare 30 miljoner kronor i stöd direkt från sina 
via sajten Patreon. Och betalväggarna för några stor-
stadstidningar har växt under 2019: Svenska Dagbla
det har ökat digitala prenumeranter med 13 procent 
och Dagens Nyheter med 27 procent. Även om ingen 
av dessa två digitala storstadslejon redovisar hur stora 
intäkterna är, är nu närmare hälften av deras prenume-
ranter digitala.

Men det är förstås en struntsumma i jämförelse 
med de 6,3 miljarder kronor som svenska journali-
stik tappat på drygt tio år. Möjligheten att finansiera 
journalistik med annonsintäkter minskar och därmed 
minskar antalet journalister i Sverige. Men behovet av 
journalistik har inte minskat och det är kanske det som 
anas i de nya finansieringsmodellerna: en uppväckt 
vilja bland mediekonsumenter att faktiskt betala för 
att det ska finnas kvar journalistik, evidens, fakta och 
källkritik. Inte i samma form eller omfattning som 
tidigare, men helt uträknad är inte journalistiken. 
Trots allt.
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Public service 2020:  
Året då alla motgångar 
skymde framgången
Lars Nord*

”It is not a year on which I shall look back with undilu-
ted pleasure”, sade drottning Elizabeth II när hon 1992 
talade till det brittiska folket efter ett år då tre kungliga 
äktenskap spruckit och delar av Windsor Castle för-
störts i en våldsam brand.

Möjligen kan svenska public service-chefer frestas 
att utbrista något liknande 2020 när de ser tillbaka 
på ett år som inte alls var som vanligt. Visserligen 
hade de allmänfinansierade medierna en fortsatt 
stark ställning hos publiken, men det politiska stö-
det sviktade. Efter decennier av någorlunda borg-
fred och hyllande av bred enighet på mediepoliti-
kens område blev det i stället uppenbart för alla att 
en bråddjup politisk spricka utvecklats i synen på 
public service-mediernas roll och uppdrag. Gång 
på gång återkom i stället en hård kritik från de tre 
oppositionspartierna till höger, som framförallt 

* Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet 
i Sundsvall. Hans forskning handlar om valkampanjer, politisk journa-
listik och mediepolitik.



Public service 2020: Året då alla motgångar skymde framgången | 119118 | Lars Nord

hade udden riktad mot vad som sades vara bristande 
opartiskhet i nyhetsförmedling och programutbud.

Smalare public service utan underhållning?

Från Sverigedemokraternas representant i Förvalt-
ningsstiftelsen Linus Bylund kom förslaget att journa-
lister inom public service som befunnits leverera ett par-
tiskt innehåll skulle kunna straffas genom två indragna 
månadslöner eller avsked. Partiets kultur politiske 
talesperson Aron Emilsson kom i början av året också 
med en begäran om att public service- bolagens chefer 
borde kallas till riksdagens kultur utskott för att disku-
tera frågan om opartiskhet i samband med vissa pro-
gram. Förslaget röstades ned i utskottet, men enligt 
uppgift var också kristdemokraterna och moderaterna 
i utskottet generellt positiva till sådana samtal så länge 
de inte gällde enskilt programinnehåll.

Moderaterna gjorde klart att partiet ville ha ett 
 starkare – men samtidigt ”smalare” – public  service med 
högre krav på opartiskhet. Partisekreteraren Gunnar 
Strömmer lyfte fram idén att låta public service- avgiften 
gå till nyheter och fakta, medan till exempel sport och 
underhållning borde kunna överlåtas till kommersiella 
aktörer, alternativt finansieras med reklam enligt tysk 
modell. Partistämman 2019 tillsatte också en arbets-
grupp för att utforma en framtida mediepolitik bland 
annat baserad på ett smalare utbud och högre krav på 
opartiskhet i public service. Delar av Moderaterna – 
som Stockholmsavdelningen och Studentförbundet – 
gick för övrigt ännu längre i sin kritik och förordade en 
total nedläggning av public service.
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Kristdemokraterna har instämt i stora delar av kriti-
ken. Partiledaren Ebba Busch förklarade i en intervju att 
ett framtida regeringsskifte med all säkerhet kommer att 
innebära nedskärningar för public service och ett mer 
renodlat uppdrag. Medan nyhetsförmedlingen anses 
central, bör inte de allmänfinansierade medierna ägna 
sig åt att producera och sända kommersiella program. 
”Krimskramset ska skalas av”, som partisekreteraren 
Lennart Kullgren uttryckte saken i en debattartikel.

De tre public service-kritiska partiernas hållning 
gjorde också att 2018 års Tryck- och yttrandefrihets-
kommitté i sitt slutbetänkande valde att inte ställa sig 
bakom ett grundlagsskydd för de allmänfinansierade 
medierna. Detta omöjliggjorde den breda uppgörelse 
i frågan som tidigare ställts i utsikt. Den parlamenta-
riska oenigheten i frågan bekräftade slutligt att den 
tid var förbi då politisk konsensus i denna fråga varit 
närmast självklar. Utan grundlagsskydd finns i princip 
möjlighet för en politisk majoritet att ändra villkoren 
för public service-medierna när som helst, genom att 
till exempel minska anslagen. Samtidigt har  debattörer 
från olika ideologiska läger framhållit att det är rim-
ligt att en politisk majoritet ska ha möjlighet att fritt 
utforma en mediepolitik som det finns folkligt stöd för.

2020 var också ett år då inte all kritik mot public 
service kom från höger. Programbolagens medarbe-
tare anklagades inte bara för att vara för röda, utan 
också för vita. Under hösten fick ett upprop bland 39 
anställda på Sveriges Radio stor uppmärksamhet. I 
uppropet kritiserades företagets ledning för ”struk-
turell rasism” och för att medarbetare med utländsk 
bakgrund konsekvent diskriminerades och särbehand-
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lades negativt, och att ensidiga perspektiv lyftes fram 
i rapporteringen. VD Cilla Benkö svarade att hon tog 
uppropet på allvar, men att hon inte delade den bild 
som gavs av undertecknarna.

Förankring högre upp i partierna?

2020 var alltså ett år då det var lätt att lyfta fram de kri-
tiska rösterna i debatten om public service. Sam tidigt 
var det mesta av kritiken knappast helt överraskande. 
Public service har alltid haft starkare stöd från vänstern 
än högern, och svensk mediepolitisk historia är full av 
enskilda riksdagsmotioner och partikongress motioner 
där konservativa och marknadsliberala politiker tycker 
att public service är för dyrt, för marknadsstörande 
eller sänder för ”vänstervridna” barnprogram (Nord, 
2008). En intern minoritet i borgerliga partier har länge 
ifrågasatt public service, medan partiledningarna haft 
en mer positiv eller neutral grundsyn (det gäller också 
Sverigedemokraterna). Borgerliga kulturministrar har 
inte heller nyttjat tillfället att nedmontera eller smalna 
av public service – möjligen avskräckta av det faktum 
att den enda som faktiskt uttalade sådana ambitioner 
bara blev kvar på posten i tio dagar.

Det som har skiljt borgerliga och socialdemokra-
tiska regeringar i synen på public service är möjligen 
att de förra haft något större omsorg om dessa medi-
ers möjliga påverkan på kommersiella aktörers mark-
nadsvillkor. De privatägda medierna har sedan länge 
kritiserat public service-medierna för att de ”stjäl” 
deras nyheter och raserar deras affärsmodeller, även 
om den kritiken nu förefaller ha tonats ned.
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I övrigt har knappast funnit några stora skillnader 
vad gäller till exempel uppdrag, finansiering, regle-
ring och organisation. Så finns det då – baserat på alla 
iakttagelser från 2020 – skäl att tro att en högerdomi-
nerad regering i framtiden skulle innebära dramatiska 
 förändringar?

Vad som talar för det är att kritiken nu förefaller 
djupare förankrad högre upp i dessa partier, vilket 
gör en kursförändring mer sannolik. Det är dessutom 
så att de kritiska partierna nu har en ökad opinions-
mässig styrka och en starkare förhandlingsposition i 
den händelse en regeringspolitik på medieområdet ska 
utmejslas för framtiden. Det skulle kunna öppna för 
en förändring av public service-mediernas villkor som 
tidigare inte ansetts parlamentariskt genomförbar.

Samtidigt ska inte en sådan utveckling tas för given. 
Det är nu ytterst sällan den svenska mediepolitiken 
förmår bli en central bricka i stora politiska uppgörel-
ser, och det finns sannerligen gott om andra sakfrågor 
som rimligen skulle betraktas som viktigare – och än 
mer ideologiskt laddade – för en eventuell ny regering 
med starkare högerprofil. Dessutom får alltid debatten 
om den politiska styrningen av medierna stor offentlig 
uppmärksamhet, på ett sätt som hittills visat sig åter-
hållande på politisk experimentlystnad.

Polariserad debatt utan nyanser

Lika intressant som att kritiken mot public service blev 
mer högljudd under 2020, var kanske att försvaret av de 
allmänfinansierade medierna inte var särskilt passio-
nerat eller entusiastiskt. Det var tvärtom överraskande 
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tyst. De närmast berörda public service-cheferna åter-
fanns som sig bör överst uppe på barrikaderna, allt 
medan företrädare för de fem riksdagspartier som är 
anhängare av public service i sin nuvarande form i all-
mänhet märktes först när de reagerade på högerparti-
ernas utspel. Inte sällan då med kommentaren att Sve-
rige inte fick bli något nytt Ungern eller Polen; länder 
där public service-medierna genom nyordningar helt 
ställts i den styrande politiska maktens tjänst.

På så sätt blev debatten också snabbt polariserad och 
rätt fattig på nyanser. Det skulle kunna ha räckt med 
att peka på utvecklingen i Danmark och Stor britannien 
där liberaler och konservativa steg för steg försämrat 
villkoren för public service. Den förra liberalkonser-
vativa danska regeringen kunde med stöd från Dansk 
Folkeparti besluta om budgetnedskärningar med 20 
procent för Danmarks Radio (DR) 2018, och den brit-
tiska konservativa regeringen har aviserat en avkrimi-
nalisering av licensskolk och ett framtida skifte från 
licensavgift till prenumerationsfinansiering av public 
service. Exemplen från dessa länder är sannolikt mer 
realistiska att tänka sig i vårt land än att likna utveck-
lingen vid de länder i Europa som på några decennier 
gått från kommunism till högerpopulism.

Samtidigt är debattens övertoner lika tydliga från 
motståndarsidan. Anklagelserna om politisk partisk-
het i svensk public service är sannolikt mer förkla-
rade av partipreferenser än av systematiska analyser 
av mediernas innehåll. Över tid finns inga belägg för 
återkommande vänstervridning inom public service, 
och det gäller också vid de senaste svenska valrörel-
serna (Asp & Bjerling, 2014; Johansson & Strömbäck, 
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2019). Uppfattningen om de allmänfinansierade medi-
ernas ideologiska partiskhet sammanfaller i stället 
i mycket hög grad med människors egen ideologiska 
tillhörighet, och till väsentlig del också med vilken 
aktuell politisk fråga det gäller (Andersson, 2019).

En stark ställning hos publiken

Vid sidan av den allt mer polariserade politiska debat-
ten finns samtidigt en mer varaktig verklighet där 
public service-medierna förefaller att fortsätta ha en 
tämligen stark ställning i det svenska samhället. I de 
återkommande nationella förtroendemätningar som 
Medieakademin genomför ligger Sveriges Radio och 
Sveriges Television fortsatt mycket högt, inte bara som 
de mest trovärdiga medierna, utan också i en bredare 
jämförelse med andra samhälleliga institutioner.1

Årets mätning, som genomfördes i januari–februari 
2020 visade att 65 procent hade mycket eller ganska 
högt förtroende för Sveriges Radio, medan motsva-
rande siffra för Sveriges Television var 62 procent. 
Båda programbolagen hade också ökat förtroende 
både i de yngsta och äldsta befolkningsgrupperna jäm-
fört med året före. Samtidigt förefaller förtroendet 
för public service att i ökad utsträckning påverkas av 
politiska åsikter, och förtroendet är klart lägst bland 
sverigedemokratiska sympatisörer.

År 2020 kommer förstås inte framförallt att gå till 
historien för debatten kring public service, utan för att 

1 https://medieakademin.se/wp-content/uploads/2020/03/Presentation_
fortroendebarometern_2020.pdf
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det kom att bli det år då corona-pandemin förändrade 
världen. I det sammanhanget är det ändå intressant 
att notera att i denna dramatiska tid spelade public 
service- medierna en viktig roll. I de undersökningar 
som Vetenskap och Allmänhet regelbundet gjorde 
under pandemin kring svenskarnas förtroende för 
medierapporteringen kring frågan låg Sveriges Radio 
och Sveriges Television hela tiden allra högst. Runt 80 
procent av de tillfrågade hade ganska stort eller mycket 
stort förtroende för public service-mediernas rappor-
tering under den mest intensiva nyhetsfasen våren 
2020. Under sommaren och hösten hade siffrorna för 
alla medier sjunkit, men public service låg fortfarande 
mycket långt över alla andra medier när det gäller för-
troendet för rapporteringen kring pandemin. I okto-
ber svarade 68 procent att de hade mycket eller gan-
ska stort förtroende för Sveriges Television, medan 
motsvarande siffra för Sveriges Radio var 64 procent. 
Genomsnittet för dagspressen låg runt 30 procent.2

I oroliga tider ökar efterfrågan på trovärdiga medier. 
En slutsats som kan dras av erfarenheterna från 2020 
är att public service i grunden har en fortsatt stark 
ställning i det svenska samhället. De flesta svenskar 
förefaller ha ett stort förtroende för dessa medier, och 
de utgör en stapelvara i de flestas mediediet, också i en 
snabbt föränderlig digital medievärld med ett ständigt 
expanderande medieutbud och en allt mer individuali-
serad medieanvändning. Public service har de senaste 
åren legat tämligen stabilt på runt två tredjedelar av 

2 https://v-a.se/2020/10/corona-i-svenska-medier-minskande-fortroen-
de-for-politiker/
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svenskarnas samlade radiolyssnartid, och cirka en 
tredjedel av den samlade tv-tittartiden.3

Avgift minskar avståndet till politiken

På sikt är sannolikt den snabba medieutvecklingen en 
minst lika stor utmaning för public service som den 
framtida mediepolitiken. De båda frågorna hänger 
också ihop. Kan de allmänfinansierade medierna 
klara av att fortsatt vara relevanta för en tillräckligt 
stor svensk publik – trots den hårdnade konkurren-
sen från globala aktörers sociala medieplattformar 
och streaming tjänster – kommer sannolikt den sam-
lade politiska viljan till drakoniska nedskärningar 
att minska. Och omvänt blir rimligen lockelsen från 
samma håll att skära ned och stöpa om betydligt större 
om programbolagens utbud samtidigt blir en ange-
lägenhet för allt färre människor. Övergången från 
licensfinansiering till en individuell public service- 
avgift 2019 har minskat avståndet mellan medier och 
politik i Sverige, som i de flesta andra länder där mot-
svarande förändring genomförts på grund av medie-
utvecklingen.

2020 var ett år då motgångarna skymde framgången 
för public service. Året bjöd visserligen på några upp-
märksammade politiska rallarsvingar och signaler om 
förändring, men också på fortsatt stabila förhållanden 
och högt förtroende. Det utdelades en del smockor 
åt public service från politiskt håll, allt medan dessa 

3 https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/mediebarometern-2019
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medier snarast befäste sin ställning när det gäller 
grunduppdraget att fungera väl i allmänhetens tjänst.

”Annus horribilis” kallade visst den brittiska drott-
ningen 1992. 28 år senare är hon dock fortfarande 
 tämligen still going strong.

Referenser

Andersson, Ulrika (2019). Stabilt men polariserat för-
troende för svensk nyhetsrapportering 2016–2018. I 
Truedson, L. (red.) Mediestudiers årsbok: Tillstån
det för journalistiken 2018/2019. Stockholm: Insti-
tutet för mediestudier.

Asp, Kent & Bjerling, Johannes (2014). Mediekratin: 
Mediernas makt i svenska val. Stockholm: Ekerlids.

Johansson, Bengt & Strömbäck, Jesper (2019). Kam
pen om mediebilden: Nyhetsjournalistik i valrörel
sen 2018. Stockholm: Institutet för mediestudier.

Nord, Lars (2008). Medier utan politik: De svenska 
riksdagspartiernas syn på press, radio och tv. Stock-
holm: Santérus.



Mediestudiers årsbok
– TILLSTÅNDET FÖR JOURNALISTIKEN 2019/2020

2019/2020

ISBN 978-91-984982-7-1

9 789198 498271

ISBN: 978-91-984 982-7-1

M
ED

IEST
U

D
IER

S Å
R

SB
O

K
 – T

ILLST
Å

N
D

ET
 FÖ

R
 JO

U
R

N
A

LIST
IK

EN
  2019 / 2020

2019
 

2020

Mediestudiers årsbok
– TILLSTÅNDET FÖR JOURNALISTIKEN 2019/2020

• Antalet lokala redaktioner minskar inte längre, och kommunerna är mer 
nöjda än tidigare med de lokala mediernas bevakning.

• Coronapandemin och efterföljande lågkonjunktur har gjort minskningen 
av annonsintäkter ännu brantare än tidigare. Sedan 2008 har mer än 
hälften av reklampengarna som finansierar journalistiken försvunnit.

• Fördubblat statligt mediestöd hjälper de privata mediekoncernerna 
att överleva 2020. Men hur blir det på sikt? Vill mediekoncernerna vara 
beroende av statligt stöd?

• Public service får ökad användning och ökat förtroende i coronakrisens 
spår. Men samtidigt har public service blivit en politisk stridsfråga med 
ökad kritik från höger.

 
Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av villkoren för den svenska 
journalistiken. Genom årligen återkommande studier försöker årsboken 
svara på hur journalistiken lever upp till grundläggande samhällsuppgifter, 
främst på lokal nivå. Fokus ligger på lokaljournalistik och hur den påverkas 
av mediernas strukturella omställning; en övergång till en i huvudsak 
läsarfinansierad journalistik på digitala plattformar. Till detta kommer 
mediepolitiken som fått ny aktualitet – både när det gäller public service 
och stödet till den lokala journalistiken.

Läget för den lokala journalistiken i varje kommun finns på: 
https://kommundatabas.mediestudier.se

Per Henckel, analytiker vid Institutet för reklam och mediestatistik (IRM)
Olle Lidbom, medieanalytiker,  Vassa Eggen och Mediepodden mm
Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall
Gunnar Nygren (red), professor emeritus i journalistik vid Södertörns 
högskola
Carina Tenor, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid 
Karlstads universitet
Madeleine Thor, VD vid Institutet för reklam och mediestatistik (IRM)
Leonard Wallentin, journalist vid datajournalistikbyrån J++

www.mediestudier.se

PER HENCKEL
OLLE LIDBOM

LARS NORD
GUNNAR NYGREN (RED) 

CARINA TENOR
MADELEINE THOR

LEONARD WALLENTIN


