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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.



Coronaåret 2020 | 1918 | Gunnar Nygren

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 Göteborgs-Posten. 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.
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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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