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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:
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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.
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