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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-
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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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MEDIEEKONOMI 2020 >> TILL INNEHÅLL4. DAGSPRESSEN

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 de!ni-
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.


