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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-
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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 Piteå-tidningen 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


