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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 stiftelsen Natur &
Kultur och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Förord
Ytterligare ett år präglat av coronapandemin går mot
sitt slut.
Även om den ojämförliga bevakningen från 2020
av förklarliga skäl inte upprepats, så har pandemin
förstås genomsyrat såväl journalistiskt innehåll som
arbetsformer även detta år.
För journalistikens villkor finns motsägelsefulla
tendenser, vilket Mediestudiers årsbok belyser. De
vita fläckarna, platser utan redaktionell närvaro, ökar
inte längre. Publiken konsumerar mer journalistik än
tidigare, men annonsörerna väljer ändå att lämna,
med en svårare finansieringssituation som följd. Och
även själva konsumtionsbilden är splittrad, där unga
fortsätter söka sig till andra plattformar och nyhets
källor än traditionella medier.
Ett undantag från den trenden blev c oronapandemin,
som lockade fler unga till de traditionella medierna,
främst de digitala plattformarna. Den massiva medie
bevakningen fick oss att fundera över hur väl journa
listerna egentligen klarade sitt uppdrag. Var mängden
coronajournalistik ”lagom” stor och litade publiken
på det som sas och skrevs. Svaret är ett tydligt ja, på
samtliga frågor, glädjande för oss som hoppas och tror
på journalistikens betydelse och roll. Bilden är dock
inte entydigt positiv. I boken Journalistik i coronans
tid framgår också att de kritiska frågorna lät vänta på
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sig, trots att det tidigt fanns tydlig kritik från många
namnkunniga forskare. För många allmänreportrar
med för dålig medicinsk kunskap ledde sannolikt till
månader utan granskande frågor. Undantaget då den
ihärdige, tyske kollegan från public service kanalen
ARD, ”presskonferenstysken”, som han kom att kallas.
Att framtiden är svår att träffsäkert sia kan kanske inte
bättre illustreras än det faktum att svenskarnas lägereld
blev en daglig direktsändning med statsepidemiologen
Anders Tegnell. Direktsändning, i rörlig bild och text
fick hur som helst ett enormt uppsving.
En annan fråga som återkommande lyfts och lett till
öppen och ofta hård kritik, är bristen på mångfald i
svensk media. Representationen av hur Sverige ser
ut speglas för dåligt i journalistiken och på redaktio
nerna. Därom är de flesta överens. Men, ett märkligt
faktum kvarstår. Det finns i princip ingen statistik på
området, forskningen lyser med sin frånvaro. Det här
tog vi fasta på i forskningsantologin Vitt eller brett,
med ansatsen att om ett problem ska beskrivas, så
måste det också, om än det är utmanande, mätas. Och
ja, problemet kvarstår, men vissa minoritetsgrupper är
faktiskt också överrepresenterade i förhållande till sin
andel av befolkningen. Vår förhoppning är att Medie
studiers bidrag på området ska locka fler mediefors
kare att fördjupa sig i ämnet.
2022 väntar riksdagsval, det återstår att se om medie
politiken blir en het fråga för partier och väljare. Vill
man få en föraning om vad som kan tänkas komma,
rekommenderas läsning inte bara av årsboken, utan
även av Snigeln och haren om hur mediepolitik kan
komma ikapp medieutvecklingen. Där ger bland annat
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representanter från riksdagens partier en bild av sin
önskade mediepolitik. Sen återstår att se vem som får
makten och vad hen gör av den. Men du vet var du läste
det först.
Karin Hübinette,
Ordförande Institutet för Mediestudier
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Tillståndet för
nyhetsjournalistiken 2021
– en översikt
Kajsa Carlsson*

Stabilitet. Aldrig har väl ett ord som signalerar något
beständigt känts så nytt och positivt. Men stabilitet
och en gnutta försiktig optimism löper som en röd tråd
i årets upplaga av Mediestudiers årsbok. Det gäller till
exempel mängden redaktioner, läsarintäkter och efter
frågan på journalistik, där ökningar eller just stabilitet
nu syns efter mer än ett decennium av osäkerhet i bran
schen. Samtidigt har reklamintäkterna rasat, en lång
varig utveckling som fått extra fart under pandemin.
Gratistidningarna har det tufft, och konkurrensen om
de betalningsvilliga konsumenterna är stark.
För sjunde gången presenterar Institutet för medie
studier en överblick över Mediesverige, med fokus på
nyhetsjournalistikens förutsättningar. Med hjälp av
återkommande studier och nedslag i aktuella frågor
ger vi en bild av tillståndet för journalistiken. För 2021
kan det sammanfattas så här:

* Kajsa Carlsson är journalist och lärare i medie- och kommunikations
vetenskap vid Karlstads universitet.
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• Pandemin förändrade förutsättningarna för svenska
mediehus och redaktioner, som nu tror på läsar
affären och förstärker journalistiken.
• Ägarkoncentrationen ökar, och det har gått snabbt
de senaste åren.
• Antalet redaktioner är stabilt. Den tidigare
ökningen av de vita fläckarna, alltså kommuner
utan redaktioner, har stannat av.
• Lokala mediers kommunbevakning får högre
betyg än tidigare, när kommunerna själva får göra
bedömningen.
• Reklamintäkterna till medier med journalistiskt
innehåll minskade kraftigt 2020, den negativa tren
den spås hålla i sig hela 2021.
• Mediekonsumenterna har blivit mer villiga att
betala för journalistik. Räckvidd och prenumeranter
har ökat. Konsolidering och besparingar gav ekono
misk effekt 2020, ihop med pandemirelaterade stat
liga stöd.
• De etablerade nyhetsmedierna dominerar även digi
talt, men konsumenterna vänder sig i lika hög grad
till lokala och nationella nyhetssajter som till gratis
tidningar. Bland unga sker nyhetskonsumtionen i
högre grad via sociala medier än traditionella.
• Public service har blivit en het politisk fråga som
skulle kunna ta plats i valrörelsen 2022, medan det
inte längre finns någon stor oenighet om det som
tidigare varit en stridsfråga; press- och mediestödet.
Senhösten 2021 har pandemin, åtminstone tillfälligt,
lättat sitt grepp om Sverige. Den första omgången
massvaccinering är avklarad, de myndighetsgemen
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samma dagliga presskonferenserna har glesats ut, och
på redaktionerna kan återigen fler än bara de med
produktionskritiska funktioner samlas för att arbeta.
Men vi kan se tillbaka på ännu ett år där covid-19 präg
lat journalistiken. Inte bara sett till innehållet. Det går
också att se fortsatta pandemieffekter på intäkterna
från läsare, annonsörer, den digitala utvecklingen och
de redaktionella arbetssätten.
Vi hittar flera exempel på detta i studien Svenska
nyhetsredaktioner 2020–2021 av Jenny Wiik och Karl-
Arvid Färm. Med hjälp av enkätsvar från 178 redak
tioner och intervjuer med nio företrädare för de stora
mediehusen, tecknar de en bild av en starkt påverkad
bransch. Det handlar dock inte enbart om negativa
effekter. Med den stora informationshungern kom en
ökad efterfrågan på journalistik och en tydlig vilja från
konsumenterna att betala för den. Nya digitala lös
ningar och arbetssätt, varav några redan var på gång
före pandemin, tvingades nu på medarbetare och hela
strukturer. Behovet av specialistkompetens har också
blivit tydligt.
Vi mediekonsumenter har sett hur medicin- och
vetenskapsreportrarna plötsligt blivit stjärnor och
flyttat fram positionerna. De stora redaktionernas sär
skilda satsningar på klimatjournalistik, som gjorde en
hastig inbromsning vid pandemins ankomst, har fått
ny fart igen med profilerade och specialiserade journa
lister. Idealet ser ut att ha svängt från reportern som ska
behärska allt, till att fördjupad och renodlad kompe
tens är det som ska höja den journalistiska kvaliteten
– den som folk nu vill betala för. Det handlar inte bara
om specialisering kring särskilda bevakningsområden,
12 | Kajsa Carlsson

behoven av att stärka grävkunskaper och datajourna
listik lyfts också fram i redaktionsstudien. Och det blir
tydligt att det finns en vilja att satsa framåt: på kompe
tens och på det lokala.
Reklamintäkterna störtdök men läsarna ger hopp

Optimismen och framåtandan ska ses i ljuset av ett
deppigt decennium, där den i hög grad annonsbero
ende dagspressen sett reklamköpen minska år efter
år, samtidigt som upplagorna sjunkit. Institutet för
reklam- och mediestatistik (IRM), som i en särskild
analys varje år studerar reklamintäkterna för medier
med journalistiskt innehåll, visar på en obruten ned
gång ända sedan 2011. När pandemin sedan slog
till och luften gick ur reklammarknaden i stort, blev
minskningen för nyhetsmedierna monumental. I kro
nor handlade det om ett tapp på drygt 700 miljoner
för 2020, procentuellt är det den största minskningen
sedan finanskrisens efterdyningar.
Och samtidigt som de digitala reklaminvestering
arna rent generellt hämtade sig snabbt igen, spår IRM
i sin prognos för medier med nyhetsinnehåll en fortsatt
nedgång under 2021. Ska man leta efter ljusningar i det
sammanhanget, är prognosen för 2022 det närmaste
man kan komma. Den pekar på en fortsatt nedgång,
men mer i linje med det normala.
Men reklamintäkterna är alltså bara ena sidan av
myntet. I kapitlet Journalistikens finansiering 2020–
2021 visar Olle Lidbom vad det ökade intresset och
en större betalningsvilja för journalistik inneburit
i praktiken. Han pekar på ökad räckvidd och ökade
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digitala läsarintäkter, både för storstadspress och
lokaltidningar. Precis som redaktioner och mediehus
vittnat om i enkäter och intervjuer, går det här att se
en omställning där bolagen vågar tro på att läsarna är
lösningen när annonsörerna tycker att pengarna gör
större nytta hos Google och Facebook.
För den som inte ens kan börja kompensera annons
bortfall med betalväggar har förstås pandemin inne
burit en ännu större ekonomisk katastrof. För gratis
tidningarna går 2020 till historien som ett riktigt dåligt
år, där extra tilltagna statliga mediestöd kom till und
sättning men där branschföreträdare nu konstaterar
att det inte räcker hela vägen för alla (se även Leonard
Wallentins kapitel).
De coronarelaterade ekonomiska stöden till svenska
medier spelar överhuvudtaget en viktig roll när bola
gen summerar året som gått. Det är en av förklaring
arna till att de samlade förlusterna blev mindre 2020
än året före, trots det stora raset i annonsintäkter. Och
i årets redaktionsstudie förklarar flera koncerner sats
ningarna på nya redaktioner och nyrekryteringar med
just de utökade stöden.
Färre bolag äger allt mer

Läsarintäkter och statligt stöd i all ära, men en annan
faktor som återkommer i många kapitel i årets upp
laga av Mediestudiers årsbok är konsolideringen av
mediemarknaden och dess effekter. De stora medie
koncernerna blir större och färre och det går fort.
Strukturaffärerna leder till samordningsvinster och
neddragningar och Olle Lidbom pekar i sitt kapitel
14 | Kajsa Carlsson

på att följden blir kostnadsbesparingar som i sin tur
bidrar till allmänt förbättrade marginaler för dags
pressen. För de enskilda journalisterna gör det stor
skillnad. Sparbeting och sammanslagningar har lett
till uppsägningar. Samtidigt har några mediebolag avi
serat att de storsatsar på nyrekryteringar.
Under 2021 har vi sett flera exempel på hur ägar
koncentrationen ökar. Gota Media och Bonnier News
Local gick samman för att köpa Skånska Dagbladet
och Norra Skåne. NWT Gruppen stärkte sitt ägande i
Stampen Media, när familjen Hjörne och övriga mino
ritetsägare sålde. Och i november såldes Tranås Posten
till Bonnier News Local. Det här är fortsättningen på en
trend som synts i flera år. Med hjälp av Mediestudiers
databas visar Leonard Wallentin hur allt färre koncer
ner äger allt fler av de lokala titlarna och hur snabbt det
har gått de senaste åren; från att de fem största koncer
nerna tillsammans ägde knappt 50 procent 2018, till att
de fem största äger 64 procent vid årets mätning.
Vad händer då med redaktionerna när titlar byter
ägare eller läggs ner? På totalen har de inte blivit färre.
Minskningen av antalet redaktioner med lokalbevak
ning har stannat av. Frågar man de stora aktörernas
företrädare är det inte heller på den lokala journalistiken
som samordningsvinster och besparingar ska göras.
Med teknikens hjälp centraliseras och automatiseras
delar av den tekniska produktionen, redigering och en
del specialiserad journalistik, medan decentralisering
av exempelvis ansvarigt utgivarskap framhålls som en
viktig ingrediens för den som vill erbjuda angelägen
lokaljournalistik. Mediestudiers databas visar också
att även public service satsar lokalt, för sjunde året ökar
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SVT:s och SR:s andel av redaktionerna och senaste året
har SVT öppnat flera nya redaktioner.
Så upplever kommunerna lokaljournalistiken

När det gäller kommuner helt utan redaktioner, de så
kallade vita fläckarna, är läget stabilt. Från 2019, det
år sedan mätningarnas start som vi hittills kunnat se
flest vita fläckar, har det gått att söka ett särskilt stöd
för lokal journalistik i svagt bevakade områden. Sedan
dess har ökningen av vita fläckar stannat av. Men har
stödet påverkat den lokala bevakningen? Carina Tenor
har undersökt saken genom att fråga kommunerna i
de områden där redaktioner fått del av stödet. I sitt
kapitel visar hon hur de flesta av kommunernas infor
mations- och kommunikationsavdelningar svarar att
de inte märker någon skillnad på bevakningen, men
det blir också tydligt att många inte ens känner till om
medieföretag i just deras kommun fått stödet.
Det är sjätte gången som landets kommuner, via
tjänstepersoner som jobbar med kommunikation,
får ge sin syn på den lokala mediebevakningen. I år
handlar det bland annat om hur journalistiken lyckas
med de grundläggande uppdragen; att informera, för
klara, granska och erbjuda en arena för debatt. Det är
i den informerande rollen som den lokala journalisti
ken lyckas bäst, enligt kommunerna, där flera också
pekar på hur nyhetsredaktionerna är ett verktyg för
att snabbt få ut viktig samhällsinformation. Inte minst
under covid-19-pandemin, då hela 89 procent av de
svarande kommunerna anser att lokala nyhetsmedier
haft en mycket viktig eller viktig roll.
16 | Kajsa Carlsson

Synen på coronajournalistiken är också positiv,
ungefär hälften ger den högt betyg, medan hälften
menar att kvaliteten varken varit hög eller låg. Det
gnissel som uppstått mellan en del redaktioner och
sjukvårdsregioner under pandemin angående svårig
heten att få ta del av offentliga handlingar, känns igen
även i några kommuners kommentarer kring medie
relationerna under pandemin. Överlag får dock medie
kontakterna i arbetet med att få ut corona-relaterad
information högt betyg, närmare 80 procent menar att
de har varit bra eller mycket bra.
Journalistiken i digitala kanaler

I årets upplaga av Mediestudiers årsbok har Ulrika
Facht tittat närmare på hur publiken hittar till journa
listiken på digital väg, och vilken journalistik de får. En
viktig kanal är sociala medier, där generationsglappet
blir tydligt. De unga konsumenterna hämtar nyheterna
i sociala medier i högre utsträckning än hos de tradi
tionella nyhetsmedierna, även om det ofta är de senare
som står bakom nyhetsinnehållet. Användarna under
25 tar en omväg, helt enkelt. Poddmarknaden växer, och
när det gäller just nyhetskonsumtionen är det också där
en yngre publik som utgör majoriteten av lyssnarna.
Även här är det dock än så länge etablerade aktörer
inom traditionell nyhetsförmedling som dominerar.
Lite hårdare konkurrens från mindre aktörer blir det
när man tittar på användningen av nyhetssajter, både
på lokal och nationell nivå, där lokala sajter är ungefär
lika populära hos publiken som gratistidningar. Men
det är svårt att kartlägga hur det går för de små, hyper
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lokala sajterna. Mediestudiers databas visar också att
dessa i många fall har relativt kort livslängd.
Debatten om public service allt hetare

En tillbakablick på 2020 visar att mediestöden varit
avgörande för många bolags förmåga att ta sig igenom
pandemin och satsa framåt. Det finns en debatt om hur
stöden ska utformas framgent, men på den politiska
nivån väcker inte frågan några starka känslor, skri
ver Lars Nord i sitt kapitel. Det gör däremot frågan
om public service framtida uppdrag och roll. Plötsligt
finns förutsättningar för public service att bli något så
ovanligt som en valfråga i valrörelsen 2022, även om
konkurrensen är hård från ämnen där det råder en
starkare folklig opinion, konstaterar Lars Nord.
I ett klassrum på Karlstads universitet i början av
november 2021 står journalistikens roll i en demokrati
i fokus. Vi pratar om journalistikens tuffa ekonomiska
förutsättningar, när en student undrar:
– Om nu journalistiken är så viktig för demokratin.
Varför är den inte gratis?
För den som är 20 år, har vuxit upp med gratistid
ningar och nu ska få studiemedlen att räcka till mäng
der av prenumerationer är det en rimlig fråga. Och det
är ju inte bara det stundande valet som kommer att
påverka förutsättningarna för journalistiken det kom
mande året. Framtidsoptimismen blandas med fortsatt
stor osäkerhet i mediebranschen. Kommer intresset för
journalistiken hålla i sig när informationsbehovet inte
längre är lika stort? Hur står sig betalningsviljan för
just journalistik på lång sikt, i konkurrensen med alla
18 | Kajsa Carlsson

andra prenumererade tjänster? Och hur ska medie
husen lyckas med utmaningen att få den unga publiken
att hitta till, och stanna hos, journalistiken?
Förhoppningsvis ger de tidsserier som publiceras i
Mediestudiers årsbok underlag för bättre svar på dessa
avgörande frågor.
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Svenska nyhetsredaktioner 2020–2021:

Konsolidering, förnyelse
och framtidstro
– Journalistiskt arbete
under pandemin
Jenny Wiik och Karl-Arvid Färm*

De senaste två åren har varit speciella för oss alla. Utan
förvarning drog pandemin undan mattan för både
arbete och umgänge så som vi känner till det. Isole
ring, tristess och ett extremt nyhetsbehov åtföljdes av
en digitalisering av arbetet av aldrig skådat slag. Ten
denser av centralisering och decentralisering antog nya
dimensioner när journalister fick bevaka samhället
från arbetsplatser utanför redaktionen, och redaktörer
styrde verksamheten på distans. En långsamt vikande
annonsmarknad störtdök och lämnade gapande hål
i budgetarna. Samtidigt har behovet av tillförlitlig
information varit skriande, och många har vänt sig till
nyhetsmedierna för besked. Trycket på nyhetssajterna

* Jenny Wiik är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göte
borgs universitet och Malmö universitet. Karl-Arvid Färm har en master i
kultur- och mediegestaltning vid Linköpings universitet och arbetar som
forskningsassistent och mediekodare.
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var plötsligt högre än någonsin. Mediebranschen har
förvisso präglats av snabba förändringar och turbulens
under flera decennier, men coronaeffekten bidrog till
att vrida utvecklingen ytterligare ett varv på kort tid.
Årets undersökning handlar mycket om pandemin,
men är trots det mindre krisbetonad än man skulle
kunna tro. Tvärtom ser mediehusen ut att ha gripit de
möjligheter som förändringens vindar förde med sig
och har därmed kunnat fortsätta den i många avse
enden positiva utveckling som kunde skönjas redan i
förra studien 2019 (Nygren & Nord, 2019). De sam
lade resultaten från årets studie kan sammanfattas i ett
antal punkter:
• Journalistiken har förstärkts i positiv riktning med en
rad olika kompetenssatsningar och nyrekryteringar
• Decentralisering av journalistiken och centralisering
av ekonomiska och tekniska strukturer
• Undantagstillståndet under pandemin förändrade
verksamheten
• Övergång från annonsaffär till läsaraffär
• Från multitasking till specialist
Vad menar vi med redaktionell organisering?

Sedan 2015 gör Institutet för mediestudier en kartläg
gande undersökning av svenska nyhetsmediers redak
tionella organisering. Syftet är att förstå tendenser inom
bemanning, kompetens och redaktionell utveckling.
Organiseringen av nyhetsarbetet är både en konsekvens
av och basen för journalistikens förutsättningar att
utföra sitt uppdrag, och är därför viktig att följa.
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Vad är då en redaktion? Bara på den korta tid som
har förflutit sedan den första undersökningen gjordes
2015 – sex år – så har begreppet redaktion fått en allt
mer flytande betydelse. Den traditionella struktur där
en chefredaktör samarbetade med ett kollegium av
journalister för publicering under en titel har till viss
del upplösts. Samarbeten mellan och hopslagningar
av flera redaktioner till större enheter innebär att en
”redaktion” kan uppbära flera titlar, och en titel kan
fyllas med innehåll av flera redaktioner. En journalist
kan arbeta med flera orter som bevakningsområde
utan att vara placerad i någon av dem fysiskt. En ledar
skribent kan leverera opinionsmaterial till flera titlar
inom samma koncern, och digitala system delas också
av koncernen även om de färdiga sidorna fylls med
unikt innehåll för varje lokal marknad. Den redaktio
nella organiseringen bygger på långa traditioner för
hur man producerar nyheter, och självklart präglar
dessa arbetet i stor utsträckning fortfarande, men det
blir allt svårare att tillämpa statistiska mått från gamla
tidsserier. Det har blivit tydligt i årets undersökning.
Det samma gäller medieslag. Nyheter produceras
inte längre bara av traditionella dagstidningar och pub
lic service. Ett rent digitalt nyhetsmedium i form av en
app eller hemsida kan också räknas som en redaktion,
så länge det uppfyller vissa grundläggande kriterier. I
årets studie har vi inkluderat en något större variation
av nyhetsmedier jämfört med tidigare. Det har vi gjort
därför att medielandskapet förändras och nya aktörer
kontinuerligt träder in på marknaden och kompletterar
de stora etablerade mediehusen. Fokus ligger dock på
professionell journalistik. Det görs mycket god jour
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nalistik av enskilda medborgare och intresseorganisa
tioner, men den analyseras inte i den här studien. Den
professionella journalistiken har ett speciellt uppdrag
i vårt land, som vilar på ett socialt kontrakt överens
kommet mellan olika samhälleliga aktörer och som
har definierats i flera offentliga utredningar (se till
exempel Novak m fl, 2016). Det handlar om att infor
mera, granska och förklara och att vara en garant för
fri kunskaps- och opinionsbildning. Om förutsätt
ningarna för det uppdraget förändras på olika sätt har
det betydelse ur ett demokratiskt perspektiv. Att skapa
kunskap om hur dessa förutsättningar förändras och
varför, och att bidra med underlag för diskussionen
om mediernas roll i demokratin, är målet med studien
Svenska nyhetsredaktioner.
Grundfrågorna är:
• Hur förändras de redaktionella resurserna inom
nyhetsproduktionen? Blir antalet journalister fler
eller färre?
• Hur organiseras nyhetsarbetet inom medieföretag
och mediekoncerner? Vilka huvudsakliga tendenser
går att se?
• Hur utvecklas kompetensen på redaktionerna, till
exempel med fortbildning och nyrekrytering? Vilka
kompetensbehov finns?
Undersökningens design

Undersökningen grundar sig på en webbenkät till ett
urval av redaktioner, samt på intervjuer med represen
tanter för de nio största mediehusen. Våra principer för
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att en nyhetsredaktion skulle inkluderas i studien var
följande:
• Att titeln har en ansvarig utgivare samt ett allmänt
nyhetsfokus
• Att redaktionen antingen publicerar minst en
papperstidning i veckan under 2021 eller
• Att de har en nyhetssajt eller app som uppdateras
minst en gång i veckan under 2021
Urvalet bygger på de redaktioner som ingick i studien
2019, samt de redaktioner som har beviljats någon
form av stöd från Myndigheten för press, radio och
tv:s (MPRT) senaste listor över beviljade stöd. Utöver
de redaktioner som fick en enkät 2019 och som fort
farande var beviljade stöd från MPRT har ett antal
redaktioner lagts till. Dessa har antingen startats upp
under 2020–2021, eller ansågs av någon anledning inte
uppfylla studiens krav tidigare. I några fall har det som
var en samlad redaktion år 2019 nu decentraliserats
ut till flera mindre redaktioner, något som exempel
vis blev aktuellt när Mittmedia köptes upp av Bonnier
News Local. I de fallen har varje individuell redaktion
nu fått sin egen enkät.
Vi tog bort 41 redaktioner från 2019 års lista, och
lade till 53 redaktioner (inklusive att dela upp vissa
redaktioner som hade decentraliserats och tidigare fått
en samlad enkät). I slutänden gick enkäten ut till totalt
246 redaktionsansvariga. Enkäten byggde på de frågor
som ställts tidigare år för att kunna se utvecklingen
över tid. En stor ändring som gjordes var att vi tillät
den svarande att svara för upp till fem olika redaktio
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ner genom att fylla i svar för ”Redaktion 1”, ”Redak
tion 2” och så vidare. Detta eftersom vissa separata
redaktioner fortfarande delar på en och samma kon
taktperson och vi ville undvika förvirring kring vilken
redaktion personen skulle svara för. Därför kan vi
redovisa svar från 178 separata redaktioner trots att
endast 150 enkäter blev besvarade.
Enkäten skickades ut i september 2021, och stäng
des i oktober 2021. Då hade vi fått in 150 svar, vilket
innebär en svarsfrekvens på 61 procent. När resultaten
sammanställdes insåg vi att vissa av de största redak
tionerna som hade svarat tidigare år inte hade lämnat
in något svar detta år och då besvarade de ett par av de
huvudsakliga frågorna via epost i stället.
För att fördjupa studiens bild av de övergripande
strukturella förändringarna, och koncerngemensamma
satsningar, har vi genomfört personliga intervjuer med
representanter för Sveriges nio största mediekoncerner:
1. Bonnier News Local (Mikael Nestius)
2. Gota Media (Anders Enström)
3. Norrköpings Tidningars Media (Björn Lövenlid)
4. NWT Media (Mikael Rothsten)
5. Schibsted (Fredric Karén)
6. Stampen Media (Christofer Ahlqvist)
7. Sveriges Radio (Björn Löfdahl)
8. Sveriges Television (Anne Lagercrantz)
9. TV4 (Viveka Hansson)
Dessa intervjuer genomfördes via Zoom i åtta fall och
via telefon i ett fall, och hade formen av en konversation
kring de två huvudsakliga frågorna: Vad har hänt inom
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koncernen de två senaste åren, och hur tror du fram
tiden inom koncernen kommer se ut de kommande två
åren? Med tanke på att den här intervjun täckte åren
2020–2021 var covid-19-pandemin ett vanligt förekom
mande ämne som ledde till ett antal följdfrågor.
Journalistiken har förstärkts i positiv riktning

Den som har varit med ett tag har lärt sig att journali
stiken är en bransch med stora problem och att journa
listutbildningarna fått allt svårare att rekrytera folk till
detta yrke med osäkra framtidsutsikter. Det har talats
om journalistikens kris och till och med död (McChes
ney, 2011). 2019 års studie indikerade en försiktig vänd
ning av den trenden, även om annonsmarknaden då såg
synnerligen dyster ut. Utifrån 2021 års resultat går att
konstatera ett varaktigt avbrott i den depressiva utveck
lingen. Jämfört med 2019 har antalet redaktionella
medarbetare på svenska nyhetsmedier varit stabilt,
även om det varierar lite mellan olika medietyper. Eter
medierna är de som har förstärkt mest medan gratis
tidningarna står för det största tappet.
Kategorin betalda tidningar som utges mer än tre
dagar per vecka innefattar både lokaltidningar och
storstadspress, och i denna sektor har antalet redaktio
nella medarbetare varit stabilt under 2020–2021. Sam
tidigt har det varit en turbulent period. Det var inte bara
pandemin som satte förutsättningarna för den aktuella
undersökningsperioden; det har också skett en rekord
snabb konsolidering av företag på mediemarknaden. En
av de viktigaste förändringarna var skapandet av Bonnier News Local då tre lokala mediekoncerner slogs ihop
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till en. Sammanslagningen inbegrep Mittmedia, som då
redan hade bytt namn till Bonnier News Local AB, Hall
Media och HD/Sydsvenskan. De formella bolagen lever
än så länge kvar men styrs av en gemensam operativ
ledning. Redigeringen för hela koncernen flyttade till
Sundsvall och i samband med det valde flera redigerare
att gå in i andra roller (Holmkvist, 2020). Under somma
ren 2021 förvärvade koncernen Skånska Dagbladet och
Norra Skåne tillsammans med Gota Media. Samarbetet
mellan Bonnier och Gota byggs utifrån en avsiktsför
klaring där ett första steg är korsvis ägande mellan
koncernerna. För de båda Skånetidningarna innebär
uppköpet en möjlighet till ökad stabilitet, men också att
centralt styrda algoritmer tar över redigeringen och att
sex j ournalister blir övertaliga (Granström, 2021).

Antal svar
2021

2013–2015
(%)

2015–2017
(%)

2017–2019
(%)

2019–2021
(%)

Bemanning
antal 2021

Tabell 1. Förändring av redaktionsbemanningen på olika typer
av nyhetsmedier 2013–2021 (procent)

Betald tidning =>3d/v

63

-13

-12

-4

+1

2 099

Betald tidning <3d/v

28

+5

-8

+6

+1

166

Gratistidning

24

+28

-9

0

-7

130

SR

18

+8

+9

+4

+2

683

SVT

17

-13

-1

-2

+3

622

TV4

3

-

-18

+5

+6

176

Sajt/app

17

+40

+58

-15

-5

94

Nyhetsbyrå

1

+6

-12

-2

-15

137
4 100

TOTALT
Antal redaktioner

-8

-8

-2

+1

132

148

156

171

Kommentar: Siffrorna över antal journalister och förändring 2017–2019 bygger helt
på svaren i enkäten. Det innebär att antalet journalister i samtliga fall är högre, eftersom
det i alla kategorier är ett antal redaktioner som inte svarat.
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Av storstadstidningarna uppvisade Dagens Nyheter
det bästa resultatet. Ökade prenumerations
intäkter
lade grunden för en rad nyanställningar, och DN utta
lade en strategisk förflyttning från att vara en Stock
holmstidning till att bli en tidning av nationellt intresse.
Det goda resultatet har möjliggjort en rad redaktio
nella satsningar de senaste åren, med nya redaktioner i
Malmö och Göteborg, en ny redaktion med förstärkta
resurser inom klimat och vetenskap och förstärkt
bevakning av ämnen som EU, Kina och vård. Totalt
har redaktionen det senaste året utökats med ett 15-tal
journalisttjänster. (DN, 2021)
Även NWT-koncernen lyckades vända röda siffror
till vinst under pandemin, med hjälp av ökad digital
läsning och prenumeration. Under 2021 initierades en
historisk satsning på att utveckla den digitala läsar
affären, då 100 miljoner kronor investeras i digital
kompetens och rekrytering av ett trettiotal journalister
(Frick, 2021).
För kvällspressen har det inte gått lika bra. Under
2020 lades flera omfattande sparbeting på Schibsteds
Aftonbladet och 30–35 redaktionella medarbetare
fick gå. Anledningen var ett sluttande resultat och
att pandemins utbrott ströp en stor del av annons
intäkterna. Även om covid-19-utbrottet resulterade
i rekordhög trafik på Schibsteds nyhetssajter och en
stor andel nya digitala prenumeranter, kompenserade
det inte för det extremt stora annonstappet (Nilsson,
M. 2020). Expressen gick med förlust 2019, men redo
visade vinst 2020. Anledningen uppgavs vara ökad
digital läsning och att tidningen arbetat hårt med att
få ner sina kostnader (Gustavsson 2021).
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Tryckta gratistidningar har fört en hård tillvaro
sedan 2015. Fram till dess indikerade redaktionerna en
positiv utveckling, men därefter har resultaten pekat
stadigt neråt. Den tydliga trenden att flytta annonse
ring till digitala plattformar från print har drabbat
många gratistidningar och extraeditioner även om
många fortfarande har en trogen publik. I juni 2020
meddelades ett sammangående av de två konkurren
terna Direktpress och Mitt i och att cirka 50 tjänster
skulle bort i samband med det. Efter uppköpet samlar
bolaget ett fyrtiotal titlar varav de flesta har bytt namn
till Mitt i. (Dagens Media, 2020)
Inom public service har bemanningen förstärkts
något mellan 2019–2021. Det nya sändningstillståndet
inleddes 2020 och avslutas 2025. Satsningarna under
den perioden ligger med betoning på det digitala och
det lokala. 2020 arbetade 600 av SVT:s 900 nyhets
arbetare med lokal produktion, och motsvarande
siffra för SR var 570 av 1560 medarbetare (Scherman,
2020). SVT har förstärkt med fler online-specialister
som sitter centralt placerade på fyra hubbar runt om i
landet. Man har också rekryterat videospecialister och
ett antal reportrar med Sverigefokus, som har till upp
gift att skräddarsy lokalt material till riksnyheterna.
Ett centralt grävnav har formats och flyttat sin bas
från tv till onlinedelen. Generellt innebar pandemin en
skjuts för SVT då de var överlägset störst när det gällde
tittande på webben. Enligt SVT:s siffror tog 85 procent
av svenskarna del av något från public service-bolaget
varje vecka under 2020, vilket är 3 procent fler än 2019.
(Kihlström, 2021)
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SR har stärkt upp med ungefär 20 journalister 2019–
2020. Syftet är att med överanställning hantera bristande
tillgång på vikarier. Även den tekniska organisationen
förstärks och byggs ut inom vad som kallas ”Digitala
publika produkter” och inom de redaktionella systemen
sker nyrekryteringar för att stärka utvecklingskraften.
Decentralisering och centralisering

Det är inte bara marknaden som konsolideras och
koncentreras, den redaktionella organiseringen följer
i mångt och mycket samma mönster. Vid samman
slagningar och uppköp sker en naturlig överföring
av exempelvis redigering, marknadsanalys, teknisk
utveckling och administration till centrala enheter.
Detta för att spara pengar och för att omfördela resur
ser från organisatoriska stödstrukturer till den jour
nalistiska kärnverksamheten. Tabell 2 (nedan) visar
tydligt att de flesta av de funktioner som inte är direkt
knutna till den lokala bevakningen har centraliserats
de senaste åren.
Tabell 2. Gemensamma funktioner inom koncernen
2017–2021 (procent)
2017 (%)

2019 (%)

2021 (%)

Förändring
2017–2021

Redigering

50

54

66

+16

Webbdesk

46

54

53

+7

Grävgrupp

25

20

44

+19

Ämnesredaktion

33

40

47

+14

Vikariepool

16

25

53

+37

IT-utveckling

70

76

93

+23

-

17

-

150

156

159

Annat
Antal redaktioner
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Redan 2017 var it-utvecklingen till största del centralt
förlagd, men 2021 uppgav hela 93 procent av de svarande
redaktionerna att tekniken styrs och utvecklas centralt.
Samma tendens går att se gällande redigeringen, som
även den i många fall bygger på centralt kontrollerade
system. Många har valt att automatisera merparten av
redigeringen men att behålla autonomi för redaktionen
i vissa delar. Den tekniska utvecklingen medger i sig nya
möjligheter till centralisering och distansarbete. SVT är
ett exempel på hur man redaktionellt arbetar med att
hitta nya användningsområden för tekniken, inte minst
när det gäller lokala nyheter:
Tidigare i tv-sammanhang så har spelplatsen, själva stu
dion, alltid behövt hänga ihop med kontrollrummet. Kom
du in på en tv-redaktion så fanns ett kontrollrum som var
mörkt, stort och hade massor av paneler och knappar. I
nära anslutning fanns en studio. SVT har nu egenutveck
lat en teknik som tillåter utsändning på distans. Det har
vi använt mycket i sportsammanhang men nu sänder vi ut
också lokala nyheter från distans. Tidigare fanns utsänd
ningen på tio platser, nu sänds vi bara ut från Göteborg
och Malmö.
(Anne Lagercrantz, SVT)

Men centraliseringen gäller inte bara teknik och
administration. Även ämnesredaktioner och gräv
grupper delas numera allt mer inom koncerner. På
bara fyra år (2017–2021) har antalet redaktioner som
delar grävgrupp med andra ökat med 19 procent, och
de som delar andra ämnesredaktioner (t ex vetenskap)
har ökat med 14 procent.
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Parallellt med den kraftfulla centraliseringen syns
dock en motsatt tendens, då journalistiken åter strävar
efter lokal närvaro. Inte minst har Bonnier News Local
drivit den trenden genom uppstart av flera redaktio
ner runt om i landet, och genom att återinföra ansvarig
utgivare för lokala titlar för att uppnå ökad självstän
dighet när det gäller innehållet:
Skälet till det är att vi tror att man är bäst på att bestämma
det här lokalt och det får mest engagemang. Vi tror inte
på att man centralt ska sitta någonstans och förstå vilken
journalistik som är viktigast i Gävle eller i Bollnäs eller i
Helsingborg. Det behöver man göra lokalt och den pro
cessen ska man äga helt själv.
(Mikael Nestius, Bonnier News Local)

Ett liknande exempel är NWT-koncernen som arbetar
hårt med omställning från print till digital publice
ring. I det arbetet ingår att frigöra resurser med hjälp
av automatiserad redigering, för att i stället stärka
upp med fler journalister och redaktörer lokalt. Dessa
ansatser illustrerar en bred uppfattning i branschen,
där majoriteten av de koncernrepresentanter som
deltagit i studien pekar på behovet av att journalisti
ken måste höja kvaliteten och öka relevansen för sin
publik. Ett steg i den riktningen är att återinföra lokal
autonomi kring innehållet.
Undantagstillståndet förändrade verksamheten

Precis som för de flesta andra yrkesgrupper så med
förde utbrottet av covid-19 mängder med kompli
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kationer för det redaktionella arbetet. Inledningsvis
skapade situationen mest svårigheter när alla plötsligt
skulle arbeta hemifrån. Hur skulle man hålla kontak
ten i arbetslaget? Hur bevakar man en omvärld som
gått ner på lågvarv eller helt stängts ned? Hårdast
drabbades kanske sport, nöje och kultur vars bevak
ningsområden i princip upphörde för ett tag. Likaså
den annonsering som var knuten till dem. Sportjour
nalisterna fick ta semester och invänta bättre tider,
eller hjälpa till på annat håll.
Det uppstod en massa problem som man har fått lösa på
olika sätt. Allt ifrån att folk har fått bygga studios hemma
i sina garderober till att man måste hitta hundratals
mikrofonstativ för att kunna hålla avstånd i intervjuer.
Till att upprätthålla relationer och samband och kon
takt inom redaktioner som befinner sig på en massa olika
ställen, när man är van vid att vara på samma golv. Det är
ett enormt spektrum av saker.
(Björn Löfdahl, SR)

För det nyskapade Bonnier News Local kom corona
riktigt olägligt. Utmaningen med att samla ihop
tre företag, varav Mittmedia dessutom fortfarande
levde i två företagskulturer, till en enhet, blev en stor
utmaning:
Det har inte underlättats av pandemin på något sätt,
tvärtom. Vi kommer faktiskt ha vårt första fysiska möte
här i slutet av oktober när vi samlar alla chefer med
personalansvar på en stor konferens i Stockholm med
150–160 medarbetare. Men det är ju första gången det
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sker överhuvudtaget. Så det har varit väldigt svårt att
bygga en kultur, kan man säga.
(Mikael Nestius, Bonnier News Local)

Liknande utmaningar har funnits i branschen gene
rellt och omställningen har tagit på krafterna. En
enkätundersökning bland Journalistförbundets med
lemmar visade att utmattningsfrekvensen ökade
betydligt under corona. 52 procent uppgav att deras
psykosociala arbetsmiljö försämrats under pande
min. Var tionde ansåg att den blivit mycket sämre.
Anledningarna var att arbetet upplevdes som ensamt,
enformigt och icke-ergonomiskt. Så många som 44
procent tyckte dessutom att medieklimatet i samband
med coronabevakningen blev hätskt, otrevligt och
brast i faktaförankring. (Nesser, 2021)
Ju mer undantagstillståndet blev till vardag, desto
mer visade det sig att pandemin också innebar vissa
fördelar. Den stora samhälleliga krisen skapade ett
extremt sug efter nyheter och tillförlitlig informa
tion. Många redaktioner lokaliserade om resurser för
att möta dessa behov och satsade hårt på att bevaka
pandemin. Ett exempel ges av Christofer Ahlqvist,
Stampen Media:
Vi startade en specifik coronaredaktion där vi tog folk
från nyheter […] men också från andra avdelningar. Vi
flyttade också från Sport och Kultur till vanliga nyhets
avdelningen för att täcka upp för dem som vi tog in till
coronaredaktionen.
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Renodlingen kring nyheter med vetenskaplig grund
ställde nya krav på sådan förståelse hos reportrarna,
och de som inte redan hade initierat vetenskapliga
ämnesgrupper fick anledning att göra det.
I skrivande stund är restriktionerna borta och folk
har återvänt till redaktionerna, åtminstone delvis.
Trots stora påfrestningar tog sig nyhetsmedierna ige
nom pandemin med förnyat självförtroende. Från
köksbord och garderober, fysiskt isolerade från arbets
platsen och varandra, skapades nyheter på löpande
band. Medarbetarenkäter visar att flexibiliteten har
fungerat väl och att de flesta vill behålla den även fort
sättningsvis. Digitaliseringen tog ett gigantiskt kliv
framåt under pandemin och för många har de nya
arbetssätten underlättat. Inte minst har möjligheten
att delta på möten och symposier och att göra inter
vjuer via Zoom adderat till det journalistiska arbetet.
Många redaktioner prövar därför nya hybridmodeller,
där man jobbar hemifrån några dagar och på kontoret
några dagar. Som ett exempel har Svenska Dagbladet
byggt om hela sin redaktion under pandemin så att
omkring 110 redaktionella medarbetare nu delar på 70
arbetsstationer. Ingen har därmed sin egen plats:
Våra redaktioner jobbar mycket mer flexibelt nu, både
vad gäller hur många som är på plats fysiskt på redaktio
nen samtidigt, och var man sitter. Det är betydligt färre
skrivbord, fler tysta rum där journalister antingen kan
skriva, intervjua eller ha videomöten. Så det har skett, och
kommer att ske ganska stora förändringar i den redaktio
nella arbetsmiljön framåt.
(Fredric Karén, Schibsted)
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Men dessa nya modeller kommer givetvis att behöva
utvärderas och modifieras. För en grävande journalist
ser behoven av en stationär arbetsplats sannolikt annor
lunda ut än för en allmänreporter, för att ta ett exempel.
En annan fråga att fundera över är hur nya normer
kring distansarbete kommer att påverka synen på
geografisk närvaro för journalister? Redan tidigare
gick att se en trend av att lokaljournalister rör sig som
helikoptrar över flera orter och landar när det händer
något intressant. Eftersom journalistyrket generellt
har blivit allt mer skrivbordsbundet så har ett sådant
upplägg fungerat bra. Många lokalreportrar vittnar
om att det ändå kan vara svårt att få tillträde till kom
munhus och andra offentliga institutioner, och offent
liga handlingar går ofta att begära ut via mejl idag.
Samtidigt är det förstås skillnad på att befinna sig på
plats bland de boende på orten och på att bevaka från
distans. Man kan tänka sig att perspektiv och fråge
ställningar ändras som en följd av det. Det ena behöver
inte vara sämre än det andra, men skillnaden kvarstår.
Och att arbetsformerna har förändrats på grund av
pandemin råder det ingen tvekan om.
Övergång från annonsaffär till läsaraffär

Pandemins utbrott slog ut botten på en redan sjun
kande annonsmarknad. Enligt Institutet för reklamoch mediestatistik (IRM) minskade de tryckta tidning
arnas annonsintäkter med 25 procent från 2019 till 2020
och jämfört med 2016 har de ungefär halverats (Lind
berg, 2021). (Läs mer om reklamintäkterna till jour
nalistik i Per Henckels och Madeleine Thors kapitel.)
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Samtidigt ökade pandemin efterfrågan på både nyheter
och övrigt medieinnehåll, men de nya läsarströmmarna
riktar sig helt mot de digitala utgåvorna. I enkäten vitt
nar många om hur det som först såg ut att bli spiken i
kistan i stället öppnade upp för en fördjupad läsar- och
prenumerationsbaserad affärsmodell.
Sen när allt summerades ekonomiskt 2020 så blev det ett
bra år. Paradoxalt nog, med de här stöden och med den
starka läsaraffären, så blev det ett bra år ekonomiskt trots
det kraftiga tappet i annonsaffären. Som också gjorde att vi
kunde gå på här med ytterligare satsningar. Vi har inlett år
2021 med en rejäl satsning på det redaktionella innehållet
i Gota Media där ägarna sköt till 40 miljoner för en treårig
satsning på nyrekryteringar, utbildning och olika projekt
för att utveckla läsaraffären i målgruppen 25–40. Det blev
konstigt nog, det här märkliga 2020, ett år som gav oss för
utsättningar att göra någonting väldigt bra för framtiden.
(Anders Enström, Gota Media)

Samtliga koncernrepresentanter har i intervjuerna
bekräftat att en stor omställning pågår i branschen,
där man strävar efter att minska beroendet av annons
intäkter. I stället står konsumentvärdet i centrum, och
då handlar utmaningarna dels om att attrahera nya
publikgrupper, dels om att få dem att stanna kvar under
längre tid. Omställningen var nödtvungen i början av
pandemin, men fick också en skjuts av publikens inten
sifierade sug efter nyheter, information och analys.
Ytterligare en faktor som hade stor betydelse för utveck
ling var mediestödet. Våren 2020 beslutade regeringen
om en permanent utökning av mediestödet med 200
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miljoner kronor per år. Under 2020 utbetalades 150 mil
joner av pengarna som ett tillfälligt distributionsstöd
för tryckta nyhetstidningar, medan resterande 50 mil
joner kronor avsåg att fördubbla stödet till bevakning
av ”vita fläckar”, det vill säga områden som saknar eller
har svag journalistisk bevakning. Mediestödet fick en
avgörande betydelse för många redaktioner, och ledde
inte bara till överlevnad under en kritisk period, utan
också till att man vågade ta chansen till nya satsningar
och rekryteringar. Ett exempel på det är Stampen:
Vi har startat en Stockholmsredaktion för Göteborgs-
Posten med tre journalister uppe i Stockholm. Som också är
en utökning. Där hjälpte det såklart att vi fick de här stat
liga redaktionella stöden, faktiskt. Det gjorde att vi vågade
fortsätta enligt den plan vi hade. För det slog ju stentufft i
början, i synnerhet mot printannons-intäkterna. Men det
vägdes till stor del upp av de här statliga stöden, inte till 100
procent, men samtidigt ökade också läsaraffären mycket i
samma veva.
(Christofer Ahlqvist, Stampen Media)

Från multitasking till specialist

Det tydliga fokuset på att skapa läsarvärde och förhöjd
journalistisk kvalitet har medfört nya behov vid rekry
tering. Ett allt mer komplext samhälle där definitionen
av fakta och kunskap luckras upp, och där politisk
polarisering präglar debatten, kräver både förhöjda
och mer specifika ämnes- och metodkunskaper hos
journalisterna. Detta innebär att den så kallade klick
journalistiken har blivit mindre intressant, och att allt
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fler satsar på att renodla sina journalistiska produkter
och höja kvaliteten. Detta görs genom kontinuerliga
kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och
inbjudna gäster. Det finns en tydlig tendens att multi
journalisten åter kommer få sällskap av specialister
då all produktion numera måste hålla högsta möjliga
kvalitet. Den nya digitala nyhetsproduktionen bygger
dessutom på kompetenser som tidigare inte ens fanns i
verksamheten, och där många redaktioner och koncer
ner jobbar hårt för att stärka upp.
Jag tror att rekrytera och att hitta journalister med speci
alistkunskap är ett behov som kommer att öka för redak
tionerna. Om det under en längre period, framför allt när
digitaliseringen kom, krävdes att alla journalister skulle bli
multikompetenta och kunna använda ny teknik när de rap
porterade, så letar man idag snarare fler specialister inom
olika ämnen. Här behöver vi en fortsatt kompetensväxling.
(Viveka Hansson,TV4)

På frågan om hur redaktionerna ser på sin nuvarande
kompetensnivå (tabell 3) anger de flesta att de känner
sig trygga med att kunna bevaka olika specialområden
och hantera olika uttrycksformer. Att röra sig mellan
olika plattformar och att både filma, fotografera och
skriva har blivit mer eller mindre norm, och till det kan
läggas publicering på sociala medier. Publicering på
andra plattformar än sina egna har blivit allt vanligare:
97 procent av de svarande redaktionerna publicerar
på Facebook, 74 procent på Instagram och 47 procent
på Twitter. Men även andra format förekommer, så
som olika podcastplattformar, Youtube och LinkedIn.
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Sociala medier har också blivit en självklar del av den
journalistiska metoden (Hedman, 2019).
Tabell 3. Upplevd kompetens på olika områden på
redaktionerna 2021 (procent av svaren)
Inte bra
Specialområdes
bevakning

Mindre
bra

Duglig

Bra

Mycket
bra

Antal
svar

1

18

54

27

171

Soc. medier i
journalistiskt syfte

1

7

41

41

11

170

Datajournalistiska
metoder

2

34

38

23

2

173

Olika uttrycks
former

15

31

40

15

172

Kunna producera
för olika platt
formar

13

31

44

13

173

Automatisering
och AI

17

47

25

10

Generell teknisk
kompetens

3

14

42

37

158
4

175

Fortfarande finns det brister när det gäller teknisk
kompetens, datajournalistik och AI. Detta är utveck
lingsområden på redaktionerna och drivs inte sällan av
teknisk personal och inhyrda konsulter. Journalisterna
har ännu inte integrerats fullt ut i det arbetet även om
utvecklingen drivs åt det hållet. Men även förväntning
arna på traditionellt journalistiska kompetenser höjs i
takt med kraven på kvalificerad journalistik:
Det är väldigt tydligt. Och för att lyckas med det så kräver
det kompetenser som vi inte haft tidigare. Det handlar om
grävande journalistik, metodik för det. Från datajourna
listik till Excel-ark till offentlighet.
(Anders Enström, Gota Media)
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Det finns en utbredd uppfattning om att god journali
stik är det som säljer och därför är värd att satsa resur
ser på. Publiken visar en starkare vilja att betala för bra,
avslöjande journalistik och för pålitlig faktagranskad
information, vilket har lett till en försiktig optimism i
branschen. En majoritet av redaktionerna anger att de
ser fram emot en oförändrad eller tillochmed förstärkt
redaktionell bemanning under de kommande 1–2 åren
(tabell 4). Endast sju procent tror på en minskning. Man
tror inte heller att resurserna för inköp av exempelvis
frilansmaterial kommer att minska nämnvärt. Förvänt
ningarna inför framtiden pekar också tydligt i riktning
mot ökad automatisering, i synnerhet av nyhetspro
duktionen, samt på ökade kompetenssatsningar inom
både det tekniska och det journalistiska området.
Tabell 4. Förväntningar för de närmaste 1–2 åren
(procent av svaren)
Mindre

Oförändrat

Mer

Antal

Redaktionella resurser
(antal anställda journalister)

7

58

35

172

Resurser för inköp av
material (t.ex. frilans)

10

68

22

170

Redaktionellt samarbete
inom koncernen

1

61

38

162

Automatisering av
nyhetsdistribution

1

66

33

149

Automatisering av
nyhetsproduktion

2

63

36

148

Kompetensutveckling av
teknikkunskaper

43

57

164

Kompetensutveckling av
journalistiska kunskaper

38

62

172
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Slutsatser

Utbrottet av covid-19 bröt allas våra invanda spår och
vände upp och ner på journalistikens förutsättningar.
En långsamt tynande annonsaffär föll kraftigt och ska
pade ett tomrum. Samtidigt blev det tydligt att behovet
av kvalificerad journalistik är större än någonsin. Fal
ska nyheter sprids lätt och åsiktsbildningen blir allt mer
propagandastyrd (Farkas & Schou, 2020). Under pan
demin vände sig publiken till etablerade medier och var
den här gången beredda att betala för det. En glädjande
utveckling för nyhetsbranschen vars självförtroende
undergrävts av digitaliseringen och den omförhandling
av affärsmodeller den har fört med sig. Prenumera
tionsintäkterna steg och vred affärsmodellerna mer åt
engagemang och lojalitet och från snabba klick. Även
om 2020–2021 var en tuff utmaning för både redaktio
nerna och deras anställda så är det tydligt att ett visst
hopp har börjat spira ute i Mediesverige.
Jag har varit i branschen i över 30 år. Jag har varit chef
redaktör i åtta år, jag har varit redaktionschef innan det,
suttit i redaktionsledningar, koncernledningar. Det var
länge sedan som jag hade en så positiv grundkänsla, och
jag tror jag delar den känslan med övriga i koncernen. Vi
har så mycket hopp om framtiden just nu. Vi tror verkli
gen på det vi ska göra framöver och vi tror på läsaraffären.
Vi tror framför allt att det ska ge oss möjlighet att fullfölja
det journalistiska uppdraget som vi har, det publicistiska
uppdraget. Den här framtidsoptimismen, den var det
länge sedan vi kände så starkt.
(Anders Enström, Gota Media)
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Men det finns fortfarande orosmoln på himlen. När
det gäller prenumerationsmarknaden råder stenhård
konkurrens, och den sträcker sig bortom nyhets
medierna. Många aktörer vill att kunden ska teckna
abonnemang och någonstans finns förstås en gräns för
hur stora prenumerationskostnader en enskild konsu
ment vill åta sig:
Det skulle kunna vara så att vi har uppnått någon typ av
platå i läsarbetalningen, att volymen av de som betalar för
digital journalistik kanske inte kommer att växa så kraf
tigt som det gjort de senaste åren. Det kommer att ställa
krav på en tydligare strategi från tidningarna framöver:
hur kan vi skapa attraktiva prenumerationspaket i fram
tiden? Det kan handla om att sampaketera med andra
tidningar, produkter eller tjänster. Om inte det görs tror
jag det kan få implikationer på tidningarnas ekonomi.
(Fredric Karén, Schibsted)

Vidare återstår generationsdilemmat. För även om
publiken blir allt mer benägen att teckna prenumera
tioner och betala för enskilda artiklar, har vanorna
inte fullt ut etablerat sig i de yngre generationerna
ännu. Dessa konsumenter har inte samma förank
ring på lokalorten som sina föräldrar och morföräld
rar och kan därför ta till sig medier från ett mycket
större utbud. De har också en mindre ortodox syn på
vad nyheter egentligen är, och sociala och alternativa
medier erbjuder därför betydande konkurrens (Ohls
son, 2020). För framtida ekonomisk stabilitet och för
att kunna uppbära en demokratisk samhällsfunktion,
så måste medierna lyckas attrahera de yngre ålders
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grupperna. Så frågan är förstås vilken typ av innehåll
som engagerar den här målgruppen, vad som får dem
att komma tillbaka; att bli regelbundna läsare och att
skaffa sig nyhetsvanor kopplat till en specifik kanal.
Distributionen via sociala medier och plattformar
som man inte äger själva reser både utmaningar och
möjligheter. I en debattartikel skriver Utgivarnas vd
Robert Olsson (2021) om den asymmetriska symbio
sen mellan techbolag och nyhetsmedier. Han menar
att ”plattformsbolagen åker snålskjuts på att redak
tionellt förtroendeskapande material genom länkning
bidrar till plattformarnas värdehöjande – utan någon
ersättning till ursprungskällan”. I vår enkät Svenska
nyhetsredaktioner framgår att majoriteten av redak
tionerna publicerar på Facebook och Instagram, och
att detta ekosystem ännu inte har landat i en praktik
som är etisk och ekonomiskt hållbar för alla.
Behovet av nyheter är demokratiskt förankrat,
och under pandemin har samhällets stöd till medi
erna ökat. Många nyrekryteringar och satsningar
som gjorts under de här två åren har varit beroende
av mediestöd, vilket visar vikten av att samhället tar
ett gemensamt ansvar för upprätthållandet av jour
nalistiken. Samtidigt är det förstås ett beroende som
medierna gärna vill komma bort ifrån, och som de
därför arbetar intensivt med att hitta alternativ till.
Ett sätt är att erbjuda tilläggstjänster till prenumera
tioner och abonnemang, till exempel i form av en podd
eller fördjupande analyser. Ett annat exempel är att
tidningsdistributionen också börjar köra ut paket för
e-handelsföretag och på så sätt kapitaliserar på redan
upparbetade distributionsvägar.
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Mediernas affärsmodeller kräver fortsatt utveck
ling och översyn, men professionell journalistik har
åter trätt fram som en garant för granskning och fri
information. Även om det går att kritisera mediernas
coronabevakning, så är det tydligt att nyhetsmedierna
erbjuder en samhällsservice som publiken vill ha. Det
ger ett bra utgångsläge för framtiden.
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Färre ägare, men
redaktionerna står kvar
Leonard Wallentin*

Efter flera års nedgång, har minskningen av antalet
redaktioner i Sverige stannat av. Både det så kallade
”vita fläckar”-stödet från Myndigheten för press, radio
och tv (MPRT) och public service-bolagens nystartade
redaktioner har bidragit till det trendbrottet.
Sedan drygt fem år tillbaka håller Institutet för
mediestudier räkning på antalet redaktioner som beva
kar lokalsamhället i landets kommuner. I fjol konsta
terade vi att minskningen av antalet redaktioner för
första gången under mätperioden ser ut att ha stannat
av, vilket åtminstone delvis kunde förklaras av det så
kallade ”vita fläckar”-stödet, som delas ut av Myndig
heten för press, radio och tv till redaktionella sats
ningar i underbevakade områden.
Den bilden befästs i år: Den utplanande kurvan var
inget tillfälligt hack, utan antalet redaktioner är fort
satt ungefär oförändrat. Däremot fortsätter antalet
titlar att minska. Vi har alltså färre medier, med fler
redaktioner vardera.

* Leonard Wallentin är datajournalist på J++ och Newsworthy.
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Att räkna redaktioner är förstås ett mycket grovt
mått på redaktionell närvaro, och vår databas gör
inte anspråk på att säga något om hur välbevakad en
specifik kommun är. Däremot ger den en bild av hur
den redaktionella närvaron ute i landet förändras, när
medielandskapet stöps om. Vi rör oss i den här texten
med två mått: Redaktioner i egentlig mening (där vi
kräver en stadigvarande och regelbundet bemannad
fysisk lokal på plats), och en vidare definition, där vi
också räknar in ”riktade titlar”, alltså medier som är
uttryckligen ägnade att bevaka en viss kommun, men
utan en traditionell redaktion inom kommunens grän
ser. Med den vidare definitionen täcker vi in en stor
mängd mindre nyhetssajter och gratistidningar; allt
från rena enmansprojekt, som kanske till största delen
drivs från någons hem, till större kommunspecifika
gratistidningar som bevakar en kommun, men har
redaktionen i en annan. Tillsammans målar de båda
måtten en bild av ett medielandskap i hastig föränd
ring. Vi kan till exempel se att:
• Antalet redaktioner har minskat sedan vi började
mäta, men att minskningen har stannat av.
• Tomrummet efter nedlagda redaktioner delvis har
fyllts av hyperlokala nyhetssajter, nystartade gratis
tidningar och annonsblad, men att många av dem
har en kort livslängd. Nästan hälften av de redak
tioner som startat sedan vi började mäta, har hunnit
läggas ner igen.
• Ägarkoncentrationen har ökat extremt snabbt
under några år.
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De vita fläckarna

De senaste åren har antalet kommuner med minst en
redaktion varit i stort sett oförändrat (i fjol ökade rent
av antalet redaktionskommuner, om än marginellt).
Det är dock stor skillnad mellan utvecklingen för olika
medieslag. Bland gratistidningarna minskar antalet
kommuner med en redaktion för femte året i rad. För
den prenumererade dagspressen tycks minskningen
däremot helt ha stannat av.
Tabell 1. Antal kommuner som saknar redaktion den
1 november, efter olika vida definitioner på ”redaktion”
Vita fläckar, smalaste
redaktionsdefinition

Vita fläckar, bredaste
redaktionsdefinition

2021

63

42

2020

64

42

2019

67

46

2018

61

44

2017

58

41

2016

53

39

2015

54

39

När Skånska Dagbladet vid ingången av 2021 öppnade
en redaktion i Höör, täcktes en vit fläck på redaktions
kartan upp. Tidningen fick i fjol del av det så kallade
”vita fläckar”-stödet för att stärka bevakningen i just
Höörs kommun.
Med undantag av Skånska Dagbladet i Höör så lig
ger alla nya redaktioner i kommuner som redan sedan
tidigare har minst en redaktion. Det mönstret känns
igen från tidigare år; de etablerade medierna etable
rar sig framför allt i regionala centralorter och lite
större städer. Genom åren har nystartade hyperlokala
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nyhetssajter ibland täckt upp i småkommuner, men
under det senaste året syns inget sådant mönster.
Vår databas över redaktioner tar inte hänsyn till var
i respektive kommun en redaktion ligger. Därmed kan
vi alltså inte se om det finns redaktioner i kommun
delar som brukar anses dåligt bevakade (till exempel
en del av storstädernas förorter). Vi kan dock konsta
tera att sammantaget är ”redaktionstätheten”, med
ett grovt mått som antal redaktioner per invånare,
allra lägst i storstäderna och deras kranskommuner
(”storstad” och ”pendlingskommun nära storstad” i
Sveriges kommuner och regioners kommungrupps
indelning). Malmö med kranskommuner är intressant
nog ”redaktionsglesare” än Göteborg med omgivning,
trots Storgöteborgs högre invånartal.
De kommuner som saknar redaktion är framför allt
de med mycket få invånare.
Coronaeffekt i gratistidningsvärlden?

Bland gratistidningar och nyhetssajter fortsätter de
senaste årens sakta minskning av både redaktioner och
titlar. Det beror dels på faktiska nedläggningar, och i
några fall på att gratistidningar och annonsblad mins
kat på mängden redaktionellt innehåll så att de inte
längre lever upp till databasens definition på ”allsidig
bevakning av lokalsamhället”.
Möjligen har covid 19-pandemin bidragit till
den utvecklingen. I sin sista ledartext i småländska
Höglandet Nu skriver tidningens chefredaktör Johan
Hedberg att ”pandemin varit hård mot gratistidning
arna”, och det östgötska annonsbladet Kinda-YdreFärre ägare, men redaktionerna står kvar | 51

platsens skribent Morgan Karlsson noterar i sitt sista
nummer i mars att ”pandemin medfört en nedgående
marknad” för tidningar som hans. Nedläggningen av
Höglandet Nu, och systertidningen Jönköping Nu,
kommer bara ett drygt år efter att Bonnier tog över
dem tillsammans med resten av Hallpressen.
– Våra medlemmar hade en annonsnedgång på 24
procent 2020, berättar Dennis Oscarsson Krook, pro
jektledare på branschorganisationen Gratistidning
arna. Mediestöden hjälpte många att balansera det,
men i år har stödet inte räckt så långt som man hoppats.
Och även om de flesta gratistidningar kunnat hålla
näsan över vattenytan, menar Dennis Oscarsson
Krook att journalistiken drabbats.
– När det kommer till de mindre aktörerna så är
själva lokaljournalistiken väldigt konjunkturkänslig.
Det enda som egentligen finns att spara in på för en
gratistidning är det redaktionella.
Bland de titlar och redaktioner som försvunnit under
det senaste året finns också några av Lokaltidningens
lokaltidningar i Skåne; några hyperlokala nyhetssajter;
Norra Skåne, som visserligen finns kvar, men nu snarast
som en edition av Kristianstadsbladet; och Aftonbladets
lokalredaktioner i Uppsala och Malmö, som lanserades
med buller och bång hösten 2019 men sedan avvecklades
i tysthet.
Public service fortsätter expandera

Public service andel av redaktionerna fortsätter öka,
för sjunde året i rad. Då är Sveriges Radios mer kort
livade så kallade ”pop up-redaktioner” inte inräknade.
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Bakom många av de nystartade redaktionerna står
Sveriges Television, som nu finns på plats i Karlshamn,
Lund, Norrtälje, Flemingsberg utanför Stockholm,
Nyköping och Fagersta.
Utöver SVT:s nya redaktioner så har Partille Tidning
återuppstått, Direktpress har startat en ny titel i Sig
tuna (dock med adress i Kista), Skånska Dagbladet har
startat redaktion i Höör, DN i Malmö och GP i Stock
holm. Dessutom finns en ny nyhetssajt i Stockholm,
Stockholmstelegrafen.
En ny typ av nyhetsmedier har också börjat dyka
upp i databasen: Nyhetsappar med egen innehållspro
duktion. Hittills räknar vi in tre sådana, alla i Småland:
Sävsjöappen, Vetlandaappen och Växjöappen. Före
taget bakom dem har flera liknande appar med nyhets
flöden för andra kommuner, men där saknas ännu
redaktionellt innehåll i någon större utsträckning. De
när dock en förhoppning om att kunna anställa fler
journalister.
– Vi satsar på journalistik på olika nivåer beroende
på hur väl vi kunnat sälja in annonser, säger apparnas
vd Linus Anderås. Vi har just nu en journalist per ort
för Sävsjö och Vetlanda, där vi har mediestöd, och en
anställd som jobbar med övriga appar.
Rekordhög ägarkoncentration

Ägarkoncentrationen fortsätter öka bland lokalredak
tionerna, senast när Bonnier News Local och Gota
Media köpte Skånska Dagbladet i somras. Den utveck
lingen har gått extremt snabbt de senaste åren: De fem
största lokaltidningskoncernerna, Bonnier News Local
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(inklusive Hall Media), Gota media, NTM, Stampen
Media och NWT Media står nu bakom 64 procent av
redaktionerna i databasen. Så sent som i förfjol passe
rade den siffran 50 procents-strecket, och redan nosar
vi alltså på två tredjedelsmärket. När vi började mäta
2015, före Bonnierkoncernens intåg på lokaltidnings
marknaden, stod de fem då största koncernerna för till
sammans omkring 45 procent av redaktionerna.
Tabell 2. Andel av redaktionerna som ägs av de koncerner som
vid varje givet tillfälle har flest lokalbevakande redaktioner
De fem största koncernernas
andel av redaktionerna1

Största koncerner
(public service ej inräknade)

2021

64 %

Bonnier · Gota · NTM · Stampen · NWT

2020

57 %

Bonnier · Gota · NTM · Stampen · NWT

2019

56 %

Gota · Bonnier · NTM · NWT · Hall

2018

48 %

Gota · Bonnier · NTM · NWT · Hall

2017

45 %

Gota · Bonnier · NTM · NWT · Hall

2016

45 %

Gota · Bonnier · NTM · NWT · Hall

2015

45 %

Gota · Mittmedia · NTM · NWT · Hall

Sedan 2015 har samtidigt public service-bolagens andel
av redaktionerna ökat med omkring fem procent
enheter, till 23 procent 2021.
På några enstaka ställen i landet finns motrörelser
i datan, där exempelvis små nyhetssajter som Siljan
News i Dalarna har vuxit. Men totalt sett är sådana
”mikrokoncerners” bidrag till ägarmångfalden ännu
så länge blygsam.
Jämfört med för några decennier sedan, när medier
nas ägarkoncentration var ett vanligt debattämne (under
1

Räknat i antal redaktioner den 30 oktober varje år.
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1990-talet rent av föremål för en statlig utredning), har
det varit relativt tyst kring de senaste årens utveckling.
En anledning är att det just nu inte finns så mycket annat
att välja på, säger Ingela Wadbring, professor i medieoch kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet:
– I dag är alternativet till den här ägarkoncentra
tionen att inte ha några medier.
Enligt Wadbring är det dock inte säkert att en ökande
ägarkoncentration påverkar mediernas innehåll.
– När Mittmedia var ensamma ägare i sin region
jobbade de med centralisering, men när Bonnier tog
över så decentraliserade de i stället, så det behöver inte
hänga ihop. Färre ägare behöver inte betyda större
centralisering, säger Ingela Wadbring.
Hittills ser vi inget direkt samband mellan ägarkon
centration och antal redaktioner i vår databas. Kanske
för att den dynamiken, som Ingela Wadbring påpekar,
kan se så olika ut i olika organisationer. Men också för
att de verkligt stora strukturförändringarna skett bara
de senaste två, tre åren. Möjligen kommer det gå att
skönja eventuella effekter när det gått ännu ett år. Då
kommer vi också att få ett bättre svar på vilka bestå
ende avtryck covid-19-pandemin gav på den svenska
lokalredaktionskartan.
Det här är Institutet för mediestudiers databas

Institutet för mediestudier driver sedan 2015 en databas
över redaktioner med lokalbevakning. Databasen går
tillbaka till den 1 januari 2015, och uppdateras löpande.
I databasen ingår titlar som är lokala, regelbundna,
och i alla fall till viss del innehåller ett redaktionellt
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material med en allmän och allsidig bevakning av lokal
samhället. Publikationer som ges ut eller uppdateras
oregelbundet eller mer sällan än månatligen finns inte
med här, ej heller publikationer som helt saknar lokal
bevakning inriktad på ett specifikt geografiskt område.
Endast titlar som har en egen plattform (pappers
tidning, sajt, etc) finns med. Det gör alltså att vi exklu
derar exempelvis Facebooksidor och nyhetsbrev. Totalt
finns knappt 900 redaktioner och 600 medietitlar i
databasen, både nuvarande och sådana som lagts ner
sedan år 2015.
Publikationer är med om de innehåller redaktio
nellt material inriktat på lokalsamhället. Vi ställer
inga krav på hur stor del av innehållet som ska vara
redaktionellt, och vi försöker inte heller bedöma kvali
teten på innehållet. Detta är alltså inte en databas över
”allmänna nyhetsmedier” i Mediestödsförordningens
mening. En del lokala annonsblad med eget redaktio
nellt innehåll ingår, för att de anses bevaka lokalsam
hället. Typiskt för små annonsblad är att mängden
redaktionellt innehåll kan variera från tid till tid. Det
finns ett par exempel på annonsblad som upphört som
redaktioner i vår databas trots att de fortfarande ges
ut, för att deras innehåll inte längre lever upp till kraven
på allsidig, journalistisk bevakning av lokalsamhället.
I sådana fall är det förstås svårt att ange ett exakt slut
datum, och databasens datum får ses som ungefärliga.
Vi mäter om en publikation har en redaktion (i snäv
bemärkelse) eller redaktionell närvaro (den vidare defi
nitionen) i en kommun, men vet ingenting om redak
tionens storlek eller ambition. Det får till följd att en
datapunkt kan representera allt från Dagens Nyhe56 | Leonard Wallentin

ters Stockholmsredaktion, till en halvtidsbemannad
enmansredaktion. Databasen berättar därför inte hur
välbevakad en kommun är. Däremot ger den en bild av
förändringar i medielandskapet.
Under ett år gör vi omkring 200–300 uppdateringar
i databasen. Bland dem finns allt från rättade stavfel till
redaktionsnedläggningar. Många ändringar gäller his
toriska data, och kan handla om att exempelvis sätta ett
startdatum för när en sedan länge nedlagd gratistidning
grundades. Eftersom vi löpande gör rättningar bakåt i
tiden, kan siffror över exempelvis antal redaktioner vid
en viss tidpunkt variera, beroende på när frågan ställs.
Det är skälet till att uppgifter om antal redaktioner,
eller antal kommuner utan redaktion ibland skiljer sig
något mellan texter i olika årsböcker. De senast publi
cerade uppgifterna för ett specifikt datum är då alltid
de mest exakta.
Till de större förändringarna sedan i fjol hör att en del
annonsblad som kvalar in innehållsmässigt, har definie
rats om som titlar utan egna redaktioner (eftersom de
ges ut från något tryckeri eller liknande, och huvudsak
ligen fylls med frilansinnehåll). Det gör att siffror över
till exempel antal kommuner utan redaktion, kan skilja
sig något från dem i tidigare årsböcker. Ingen av de för
ändringarna påverkar dock de övergripande trender
som beskrivs i den här, eller tidigare texter.
Alla ändringar versionshanteras i Git, så att det all
tid går att se hur databasen sett ut i tidigare versioner.
De främsta källorna för databasarbetet är dels
uppgifter i branschmedier, dels en årlig enkät till lan
dets kommuner (se Carina Tenors kapitel om kom
munernas upplevelse av lokal mediebevakning), och
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dels 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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Kommuners upplevelse
av lokal mediebevakning
Carina Tenor*

Sverige är som bekant ett avlångt land. Ber man kom
munerna bedöma hur välbevakade de är på en sju
gradig skala, ja då svarar de allt från en undermålig
tvåa till en riktigt stark sjua. Att sammanfatta hur
kommunjournalistiken uppfattas i ett land med 290
olika kommuner blir därför kort och gott: Det varie
rar. Söker man däremot teman och parar ihop mot
satsbilder framträder en ganska samstämmig bild av
synen på god kommunjournalistik.
Det här är sjätte året i rad som vi frågar svenska kom
muners avdelningar för information och kommunika
tion om tillståndet för den lokala journalistiken. 2021 års
enkät har besvarats av tjänstepersoner på 267 av landets
290 kommuner, alltså en svarsfrekvens på 93 procent.
Bakgrunden är att villkoren för lokal journalistik
påverkats väldigt mycket i en tid av digital utveckling.
* Carina Tenor är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
på Karlstads universitet. Hon har arbetat många år som lokalredaktör,
kommunreporter och webbredaktör på Nerikes Allehanda, men har de
senaste åren forskat om lokala medier. 2020 gav hon ut läroboken Lokaljournalistik – nära nyheter i en global värld tillsammans med professor
Gunnar Nygren (Studentlitteratur).
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Just hur kommunen bevakas blir ett tecken på om det
finns ”kvalitativ nyhetsförmedling och granskning i
hela landet”, för att låna en formulering ur 2017 års
medieproposition (Prop 2017/18:154).
Uppfattningar om vad som gör journalistik ”god”
respektive ”dålig” är ett intressant ämne. I grunden
handlar frågan om vad journalistik egentligen är – och
är till för. Ideal och normer förändras över tid, och ser
olika ut från olika perspektiv. Ska journalistiken behålla
en viktig roll i samhället, då behöver uppfattningar hos
journalister och andra viktiga aktörer i samhället föl
jas åt. Undersökningar över tid visar att vissa yrkesideal
stärkts hos svenska journalister, exempelvis att:
1. objektivt förmedla information
2. enkelt förklara händelser
3. låta olika opinioner komma fram
4. granska samhällets makthavare
Betydligt färre journalister anser däremot att deras
roll innebär att påverka opinionen, ge förströelse eller
vara språkrör för lokal opinion (Wiik, 2011). Studier
av svenska redaktioner visar också att både ledning
och journalister tycker att god lokaljournalistik är att
erbjuda något för alla, att varva det tunga med det lätt
samma (Andersson, Waldenström & Wiik, 2018).
I mediepropositionen kan vi se att politiker defini
erar (god) lokaljournalistik som något som produce
ras av kvalitetsmedier och ger medborgare u
 thållig
nyhets
bevakning, ett forum för debatt och skydd
mot maktmissbruk och korruption i samhället (Prop
2017/18:154).
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Även svensk publik definierar god journalistik på ett
sätt som stämmer väldigt väl med traditionella jour
nalistiska ideal (Karlsson & Clerwall, 2019). Det enda
som sticker ut här är att publiken också lägger stor vikt
vid detaljer som rättstavning och språk.
Det här kapitlet handlar om en annan aktör: kom
munanställda informatörer och vad de förväntar sig av
god lokal journalistik, men också hur väl de tycker att
lokala medier uppfyller den rollen i praktiken.
Så klart påstår ingen att kommuner har sista ordet
om kvaliteten på lokal journalistik. Lika lite som poli
tiker kan tjänstepersoner förväntas vara helt objektiva
när deras organisation utsätts för rapportering och
granskning. Men journalistikens position som tredje
statsmakt bygger på ett socialt kontrakt. På ett sam
hällsplan är det alltså inte bara journalisters egen bild
av hur de bäst gör sitt jobb som betyder något, utan
också övriga aktörers.
Lokala journalister och kommunanställda informa
törer befinner sig i samma lokala medielandskap. Det
är två olika roller vars värderingar och intressen både
kan sammanfalla och ställas mot varandra. Journalis
ter behöver kontakter med kommunen för att kunna
rapportera om en viktig aktör – och för kommunen
kan mediernas roll exempelvis beskrivas så här:
Massmedia har en granskande samhällsfunktion och spe
lar en viktig roll för demokratin, samtidigt som det är en
kanal ut till invånarna. Den bild som tidningar, radio och
tv förmedlar om vår verksamhet har därför en viktig bety
delse för hur Åstorps kommun uppfattas.
(Åstorps kommun, 2019)
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Utdraget kommer från ett policydokument om kom
munal kommunikation. Här framgår tre tydliga
aspekter av mediernas roll:
1. en (extra) kanal för kommunal information
2. en demokratisk kontrollfunktion
3. en aktör som formar bilden av kommunen.
Utifrån det perspektivet kan kommuner inte enögt
fokusera på sina egna informationskanaler (kom
munwebb, kommuntidningen, sociala medier-konton
etcetera). De har helt enkelt skäl att även jobba med
information till medierna (pressmeddelanden, press
träffar), se till att underlätta granskningar samt följa
vad och hur medierna rapporterar om kommunen.
Det innebär att kommunala informatörer ofta har en
ganska underbyggd syn på lokala medier. Men vi ber
inte kommunerna om ”den objektiva bilden”. I den här
undersökningen får kommunens tjänstepersoner utgå
från sitt eget perspektiv.
Resultatet är en stundtals ganska hård kritik mot
antingen obefintlig eller förenklad och hårdvinklad
lokaljournalistik som bedriver hetsjakt på kommu
nen, men också krassa konstateranden om att accep
tera mediernas roll även när kritiken känns orättvis.
På andra håll ges en hel del lovord över pigg, ambitiös
och nyanserad rapportering – och ”snittbetyget” över
landet är i år det högsta hittills. Flera betonar också
vad just journalistiken kan bidra med jämfört med
kommunens egen information: Snabbhet, räckvidd,
begriplighet, fler perspektiv och en granskande blick.
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Om undersökningen

Enkäten innehåller varje år några frågor som handlar
om hur välbevakad varje kommun upplever sig. Andra
frågor byts ut för att inte göra enkäten för lång och
för att behålla en hög svarsfrekvens. Årets enkät har
besvarats av personer på 267 av landets 290 kommu
ner under perioden 13 september till 22 oktober 2021.
Den höga svarsfrekvensen är viktig. Målet är att få med
hela landet – små kommuner som stora. Enkäten är en
kontrollfunktion för att höja kvaliteten i Mediestudiers
offentligt tillgängliga databas över var i Sverige det finns
nyhetsredaktioner. Vi drar nytta av att de svarande
finns lokalt och via sitt arbete ofta har god kännedom
om lokala medier. Medieföretag må vara duktiga på
att informera när de drar igång nya satsningar, men när
redaktioner läggs ner eller centraliseras sker det ofta lite
mer under radarn.
I förra årets enkät antydde flera kommentarer
att coronapandemin påverkat relationen till lokala
medier. Därför har vi ställt tre specifika frågor om det
i årets enkät. Precis som i fjol har vi också riktat en
särskild fråga till kommuner där medier fått så kallat
vita fläckar-stöd.
Vi har även bett de svarande att i mån av tid och
intresse lämna frivilliga reflektioner runt positiva
respektive negativa tendenser i den lokala kommun
bevakningen, vilket drygt hälften bidragit med.
Enkäten speglar alltså hur lokaljournalistiken uppfattas av offentligt anställda tjänstepersoner med ansvar
för informations- eller pressfrågor på svenska kommu
ner. De svarande uppmanas att utgå från sin personliga
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uppfattning, diskutera med kollegor eller svara utifrån
hur diskussionen brukar gå i kommunhuset. I enkätens
begränsning ligger alltså att en annan person på samma
kommun skulle kunna svara annorlunda.
De som svarat på enkäten 2021 har befattningar
som kommunikatörer/informatörer (40 procent),
informa
tions-/kommunikationschefer (32 procent),
press
ansvariga (10 procent) plus andra titlar som
kommunikationsstrateg, kommunikationsansvarig,
presschef, utvecklingsansvarig, kommunsekreterare
etcetera (18 procent). Vi samlar inte in de svarandes
namn eller e-postadresser, och återger inte citat kopp
lat till enskilda kommuner, utan som titel plus län.
Fler nöjda med lokala medier

Sedan 2017 har de svarande på kommunerna fått sätta
ett betyg på sin lokala mediesituation, alltså en helhets
bedömning av hur väl de upplever att rapporteringen av
lokala kommunala frågor sköts av lokala medier.
Betygsskalan går från 1 (uselt) till 7 (mycket bra).
Om vi betraktar betyget 4 som medel så blir den sam
mantagna bilden att lokala medier i Sverige sköter sin
kommunbevakning ”över medel” – och årets betyg är
nästan 5, det högsta hittills:
•
•
•
•
•

2017: 4,4
2018: 4,3
2019: 4,5
2020: 4,8
2021: 4,9
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Betygen tycks också påverkas av lokal närvaro: I
kommuner som har redaktioner på plats (n=217) blir
snittbetyget 5,0, medan kommuner utan redaktioner
på plats (n=49) snittar på 4,6.
Om betygen delas upp på kommungrupper är skill
naderna inte så stora. Minst nöjda är ändå 1) lands
bygdskommuner med besöksnäring, 2) kommuner
som ligger i områden med större städer, men dit inte
så många invånare pendlar, och 3) pendlingskommu
nerna utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mest nöjda med den kommunala bevakningen är
man helt enkelt i städerna: storstäder, större städer och
mindre städer/tätorter.
Betydligt större variationer och förändringar syns
om svaren bryts ner på län: I fjol var kommunerna i
Kalmar län de mest nöjda i Sverige, i år ser det inte
alls lika positivt ut. I Blekinge län har kommunerna i
stället blivit ännu mer nöjda.
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)
Förändring

Betyg

Blekinge län

Län

+

6,2

n
4

Värmlands län

+

5,4

16

Östergötlands län

+

5,4

11

Jönköpings län

+

5,3

12

Dalarnas län

+

5,3

12

Skåne län

-

5,0

32

Västra Götalands län

-

5,0

49

Stockholms län

-

4,8

24

Hallands län

-

4,8

6

Södermanlands län

+

4,8

9

Kalmar län

-

4,7

11
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Tabell 1. (forts.)
Län

Förändring

Betyg

n

Västerbottens län

+

4,7

15

Örebro län

+

4,6

10

Gävleborgs län

+

4,5

9

Kronobergs län

+

4,5

8

Västernorrlands län

-

4,5

4

Norrbottens län

+

4,3

12

Jämtlands län

+

4,3

6

Uppsala län

-

4,3

7

Västmanlands län

-

4,0

8

n = antal kommuner i länet som svarat

Fler nöjda med SVT – men bäst är SR

Av fjolårets enkät framgick att en övervägande del av
kommunerna såg en förbättrad eller oförändrad kom
munbevakning från Sveriges Radio. Utvecklingen har
synts i flera år: Jämförelsevis är det betydligt fler kom
muner som svarat att P4 blivit bättre än de som svarat
att de blivit sämre. För lokalpressen ändrades balansen
först 2020. I år har även SVT:s lokala nyheter till slut
fått fler svar som beskriver positiv än negativ utveckling
(se tabell 2).
Den upplevda förbättringen kan spegla det fak
tum att SVT öppnat flera nya redaktioner under året
(se Leonard Wallentins kapitel). Exempelvis lyder en
kommentar från Södermanlands län så här: ”Särskilt
SVT:s lokala satsningar har inneburit ett lyft för den
lokala journalistiken.” Från en kommun i Skåne län
kommer också kommentaren att SVT rapporterar lite
oftare om det som händer hos dem.
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Samtidigt är det nästan lika stor andel kommuner
som upplever att SVT har försämrats. Enligt kom
mentarerna handlar det om att SVT upplevs som
regionala, fokuserade på centralorten och svåra att få
kontakt med.
Tabell 2. Kommunbevakningens förändring per medieslag
senaste året 2021 (2020, 2019, 2018 inom parentes)

Medieslag

Bättre/
mycket
bättre
(procent)

Oförändrat
(procent)

Sämre/
mycket
sämre
(procent)

Balansmått
(procent
enheter)

n=

Lokal/regional
dagspress

23
60
17
+7
(26, 17, 16) (58, 55, 58) (16, 28, 26) (+10, -11, -10)

259

Lokal
gratistidning

15
72
13
(19, 16, 15) (62, 67, 75) (19, 17, 10)

+2
(+/-0, -1, +6)

201

SVT, regionala
nyheter

18
69
14
(16, 13, 12) (67, 71, 74) (17, 16, 14)

+4
(- 1, - 3, -2)

251

SR P4

32
59
(34, 22, 14) (58, 68, 76)

Fristående lokal
nyhetssajt

15
78
7
(18, 14, 16) (70, 70, 72) (11, 16, 12)

Lokal-tv/
närradio

7
(8, 6, 7)

90
(86, 84, 86)

9
+ 22
(9, 10, 10) (+ 25, +12, +4) 257

3
(5, 10, 6)

+8
(+7, -2, +4)

88

+3
(+9, -4, +1)

86

Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporteringen om
lokala kommunala frågor från följande medier har förändrats senaste året? Webb
publiceringar räknas också. I balansmåttet har andelen sämre/mycket sämre i procent
dragits från andelen bättre/mycket bättre i procent, men fått behålla avrundningen (vilket
förklarar om siffran inte ser ut att stämma). Svarsalternativen Kan inte avgöra och
Medietypen saknas har inte räknats med, därför skiftar antalet svar (N) per medieslag.
Totalt antal svarande är 267.

Sveriges Radio P4 upplevs också generellt som en mer
regional bevakare, men det finns undantag: Så här
kommenterar exempelvis en pressansvarig i en Stock
holmskommun: ”P4 Sthlm har reportrar som bevakar
kommunvis och har även avsatta tider för inslag från
olika kommuner vilket är bra”.
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Lokalpressen är det medieslag som mest förknip
pas med regelbunden kommunbevakning, och i stor
städerna är det gratistidningarna som har den rol
len. Nästan en fjärdedel av kommunerna tycker att
lokalpressen förbättrats under året, medan övervikten
inte är riktigt lika stor för gratistidningarna. Lokala
fristående sajter och lokala etermedier bedöms som
relevanta medieslag i betydligt färre kommuner (88
svarande). En övervägande majoritet bedömer att
deras kvalitet är oförändrad. Jämför man kommu
nerna som svarat bättre respektive sämre så är det
ändå en övervikt på bättre.
Vita fläckar-stödet – en lokal doldis?

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. I juni 2020 beviljade
Mediestödsnämnden cirka 120 nya miljoner fördelat
på 192 ansökningar runtom i Sverige. I enkäten ingick
en särskild fråga om detta till de 166 kommuner som
berördes av stödet 2020 (Mediestödsnämnden, 2020).
Frågan gällde om kommunerna i de underbeva
kade områdena märkt någon effekt av stödet. Drygt
30 kommuner svarar att kommunbevakningen ökat,
men hälften att själva kvaliteten på bevakningen inte
blivit bättre. En förödande majoritet, 107 av 143 sva
rande, märker ingen större skillnad. Här ska tilläggas
att många kommuner kommenterat att de är osäkra
på vilka lokala medier som faktiskt fått stödet, vilket
gjorde frågan ännu svårare att besvara. ”Möjligen att
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de mindre tätorterna fått mer exponering i pressen”,
lyder en kommentar. Andra vet att rekryteringsproces
ser pågår eller att redaktioner ska öppna, men att det
inte riktigt fått genomslag än.
Tabell 3. Hur har vita fläckar-stödet påverkat bevakningen?
Ingen större skillnad

107

Ökad bevakning SAMT bevakning med högre kvalitet

17

Ökad bevakning, men INTE högre kvalitet

15

Trots stödet upplever vi en försämring

3

INTE ökad bevakning, men HÖGRE KVALITET

1

Frågan i enkäten lyder: Ett eller flera av de medier som bevakar er kommun har fått
del av det statliga ”vita fläckar”-stödet för lokaljournalistik. Hur upplever ni att det påver
kat bevakningen? Välj ett alternativ som bäst motsvarar din uppfattning. Antal svar: 143.

Resultatet tycks stämma med en innehållsstudie som
gjorts av Simona Brisiani (2021) på Linköpings univer
sitets masterprogram Computational social science.
Genom ett självlärande datorprogram har 50 000
nyhetsartiklar från sex olika kommuner (tre där det
delats ut mediestöd, tre utan) analyserats. Hennes
slutsats blir att stödet bara marginellt påverkat antalet
nyheter som kan sägas uppfylla ett kritiskt informa
tionsbehov. Samtidigt verkar andra medier (som inte
fått stöd) också ha börjat rapportera (lite) mer i samma
kommun. Frågan blir alltså om stödet haft någon sorts
smittoeffekt. Brisianis (2021) slutkommentar är att
antingen har mediestödet inte använts för att öka anta
let artiklar om politik eller samhällsinformation, eller
så tar det tid innan stödet får genomslag i praktiken.
Från vår enkät går det också att dra slutsatsen
att själva besluten om vita fläckar-stöd inte väckt så
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mycket uppmärksamhet lokalt. Här kan man bara
spekulera i om det också är medierna själva som inte
velat tala alltför högt om att de fått ett statligt bidrag.
Journalistikens uppdrag

2017 ställde vi en fråga om hur den lokala journalistiken
ansågs uppfylla vissa grunduppdrag. Det visade sig att
kommunerna ansåg att lokala medier framför allt upp
fyllde rollen att informera, men desto sämre var det med
förmågan att förklara samband. Intressant nog ansågs
lokala medier till och med bättre på att granska än på
att förklara. Nu, fyra år senare, har vi ställt frågan igen.
Tabell 4. Så väl uppfyller lokala medier sina uppdrag (procent)
Till mycket Till stor Till ganska Till viss
stor del
del
stor del
del

Inte
alls

N=

Informerar
medborgare

9

37

31

22

1

265

Förklarar för
medborgarna

2

18

26

48

6

259

Erbjuder medborgarna
en arena för debatt

8

25

25

37

6

257

Granskar

11

24

28

35

3

261

Frågan i enkäten lyder: Vilka uppgifter tycker du att den lokala journalistiken upp
fyller i bevakningen av kommunens verksamhet (sammantagen bild av de medier ni har):
1) INFORMERAR medborgare 2) FÖRKLARAR för medborgarna 3) Erbjuder medborgarna
en ARENA FÖR DEBATT 4) GRANSKAR. Svaret ”kan inte bedöma” har inte räknats med,
därför varierar antalet svar.

Även 2021 är det tydligt att informationsrollen anses
mest uppfylld, och att lokala medier bara i viss mån
lyckas med uppdraget att förklara. Kommunernas syn
på roller som granskare varierar lite mer, men en över
vikt ligger även här på ”till viss del”. När det gäller
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rollen som arena för debatt är det 2021 något fler som
tycker att medierna bara uppfyller detta ”till viss del”
jämfört med 2017.
60%

Figur 1. Mediernas uppdrag
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Till ganska stor del

Till viss del

GRANSKAR
Inte alls

Det här är svar som kanske framför allt blir intressanta i
relation till kommunernas kommentarer: När det gäller
granskning finns exempel som uppfattas både positivt
och negativt. Och vad associeras ”förklara” med för typ
av journalistik? Det har blivit dags att dyka djupare in i
enkätsvaren.
Bra och dålig kommunbevakning

Två öppna frågor i årets enkät handlar om negativa
respektive positiva inslag och tendenser i den lokala
kommunjournalistiken. Fråga 1 lyder: ”Finns det ten
denser/inslag i lokala mediers kommunjournalistik
som ni ser kritiskt på/känner er oroade över?” Här har
vi fått in 177 kommentarer, däribland ett 20-tal kort
fattade ”nej”/”egentligen inte”.
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Den andra frågan lyder: ”Och motsatsen: Hur och
när upplever ni att era lokala medier gör bra och viktig
kommunjournalistik?” Här finns 173 kommentarer.
Dessutom innehåller enkätsvaren ytterligare 68 kom
mentarer om olika kommuners mediesituation som
helhet och ytterligare 60 kommentarer om hur medi
erna utvecklats under året.
Här ska jag försöka redovisa en åtminstone inledande
tematisering av svaren, löst grupperade runt roller som
att informera, förklara, erbjuda en arena för debatt och
att granska. Under den första rubriken går vi också in
på kriskommunikation och relationen under pandemin.
Information för vardag och kris

Bilden är att de flesta lokalmedier gärna informerar om
vad kommunen gör, eftersom det angår alla invånare.
Som en kommunikatör i Västra Götalands län uttrycker
saken: ”När de skriver om samhällsviktig information
då når vi fler.”
Flera kommuner beskriver att lokala medier följer
kommunens egna nyheter, nappar på pressmeddelan
den och kommer på pressträffar. Samtidigt finns en
tendens att de kopierar kommunens information lite
väl rakt av.
Med stor sannolikhet med anledning av bristande resur
ser. Positivt för oss ibland, men som kommunjournalistisk
trend inte optimalt för läsare och invånare sett till förtro
ende för medierna – eller sett till att det då inte blir texter
skrivna utifrån en journalists förståelse av vad som sker.
(Kommunikatör, Hallands län)
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Journalister förväntas ha sitt arbetssätt, och i enkäten
finns goda exempel på journalister som hittar egna kom
munala nyheter, lyckas förklara politiska skeenden och
får med synpunkter från många olika aktörer. Ett extra
plus får aktuell och snabb (men ändå korrekt) informa
tion. Motsatsen är tidig pressläggning eller nyheter som
sparas till papperstidningen – och gamla bilder!
Flera kommuner tar upp krisinformation, att medier
är en snabb och enkel väg att få ut information. ”Då
är medierna i det inledande skedet mycket bra på att
beskriva händelsen, de drabbade och de insatser som
görs” (kommunikationschef i Jönköpings län).
Pandemin är en kris som inneburit både samsyn
och konflikter. På vissa håll upplevs medierna mest
intresserade av att hitta eventuella skandaler. En kom
munikatör i Hallands län upplevde tidiga frågor om
ansvarsutkrävande:
Trots att det för hela världen var en ny situation där man
både på nationell och internationell nivå inte hade svaren.
En otålighet som i och för sig är lätt att förstå men för den
skull svår att förhålla sig till.

Kritiken gäller också fokus på det negativa och hårda
(eller överdrivna) vinklar som skapat onödig oro.
Några exempel handlar om att äldreboenden pekats ut
på ett onödigt sätt så att personalen drabbats, plus att
vissa journalister har haft svårt att förstå att det finns
en patientsekretess.
Men siffrorna i tabell 5 (fråga C) visar också att
många framför allt upplever kontakten som bra:
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”Upplever en vilja av att ta ansvar för att kommunicera
viktig information som inte alltid är den mest spän
nande nyheten” (presskommunikatör, Uppsala län).
”Oftast har våra coronanyheter plockats in snabbt i
redaktionernas digitala kanaler” (kommunikations
chef, Kalmar län.)
Tabell 5. Så har kommunerna uppfattat mediernas kvalitet,
betydelse och kontakter under pandemin (procent)
++/+

=

-/--

n

A.

Medierapporteringens kvalitet

50

45

5

257

B.

Mediernas betydelse

89

10

1

263

C.

Kontakten med medierna

79

20

1

250

Frågorna i enkäten lyder: A. Hur har ni (generellt) uppfattat kvaliteten hos lokala
nyhetsmediers corona-rapportering? (Mycket hög/hög kvalitet, varken hög eller låg kva
litet, låg kvalitet/mycket låg kvalitet). B. Hur ser ni på den betydelse lokala nyhetsmedier
haft för att nå medborgare med information runt corona-pandemin? (Mycket viktig/viktig
roll, varken viktig eller oviktig roll, oviktig roll/helt oviktig roll). C. Hur har kommunens
kontakter med lokala nyhetsmedier fungerat i arbetet med att få ut corona-relaterad
information? (Mycket bra/bra, varken bra eller dåligt, dåligt/mycket dåligt). Svaren ”kan
inte bedöma” har inte tagits med, därför varierar antalet svar (n).

Att döma av enkäten så har svenska kommuner arbe
tat väldigt olika med coronarelaterad information:
Några ser mediekontakter under pandemin som en
icke-fråga och hänvisar till regionerna. Andra beskri
ver veckovisa avstämningar och pressträffar. En kom
munikatör i Kronobergs län har varje vecka skickat ut
en sammanställning till lokala medier: ”Det har slagit
mycket väl ut, både i form av hjälp med att lyfta saker
vi behöver kommunicera, men även för att minska
medietrycket för våra chefer.” Både journalisters och
kommunanställdas arbete har påverkats av restriktio
nerna: ”Vi har under pandemin fått arbeta mer med
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pressmeddelanden eftersom det inte varit lika enkelt
för vår lokala nyhetsredaktion att göra egna inslag i
våra verksamheter”, konstaterar kommunikatören på
en Skaraborgskommun.
Flera kommuner lyfter att deras egen information
blivit allt viktigare under pandemin – och förmodligen
varit ännu viktigare än mediernas. Men det ges också
kommentarer som betonar mediernas roll att granska
och belysa även coronafrågor ur flera perspektiv. När
en Hallandskommun utvärderat hur medborgarna
nåtts av information konstateras att nyhetsmedier
varit ett bra sätt att nå äldre.
Flera beskriver relationen mellan journalistik och kom
munal information som lite av en resa: ”Till en början
bra, sen en period med mer hätsk rapportering och
även attityd, därefter när vi hittat formerna/rollerna –
mycket bättre”, kommenterar en kommunikationschef
i Södermanlands län. Från en annan kommun i samma
län kommer beskrivningen:
Det tog lite tid innan lokalmedia förstod hur stor del av
den kommunala organisationen som arbetade med och
påverkades av pandemin. Men i takt med att de lärde sig
så ökade också ömsesidigheten och förtroendet.

En del talar också om redaktionell corona-trötthet;
att det var ”svårt att få medierna, även SR, att förstå
sin viktiga roll efter de första veckorna då pandemin
var en nyhet – men det blev bättre och medias rappor
tering räddade situationen” (informationsansvarig,
Skåne län).
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”Det förklarande avsprånget”

När gör journalister ett riktigt bra jobb? Uppfatt
ningar om bra journalistik kan sammanfattas som
ett intresse för fördjupningar, uppföljningar, att sätta
in saker i ett sammanhang och att belysa dem på ett
allsidigt sätt. ”När de lyfter en komplex fråga som
upprör många men tar ett förklarande avsprång och
tar in olika sidor” (kommunikatör, Kronobergs län).
”När de sätter sig in i ämnet ordentligt och därmed ger
läsare/lyssnare/tittare möjlighet att själva bilda sig en
uppfattning” (kommunikatör, Västernorrlands län).
Poängen är att ”reportrar ställer frågor och ger svar
i stället för att som allmänhet fundera och spekulera”
(kommunikatör, Södermanlands län).
Att förklara komplicerade händelser på ett enkelt sätt är ett
starkt ideal även bland journalister. Det handlar inte bara
om att informera, utan att sålla i ett överflöd av informa
tion och beskriva det viktigaste på ett pedagogiskt sätt.
(Wiik, 2011; Melin-Higgins, 1996)

Kommunerna kopplar den här förmågan starkt till
lokal förankring, lokalkännedom och kontinuitet.
Journalister som känner till bakgrunden kan se sam
band och därmed ta in fler aspekter, skriva insatt och
begripligt. Utan kontinuitet minskar möjligheten för
både förklaringar, fördjupningar och uppföljningar.
Bristande kontinuitet handlar både om oregelbun
den, centraliserad bevakning och personalomsättning:
”Tyvärr är det stor omsättning på reportrar, vilket gör
det svårt för reportrarna att sätta sig in i de lokala för
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utsättningarna på ett sådant sätt att det möjliggör en
djupare journalistik” (kommunikationschef, Dalarnas
län).
En intressant sak som framgår av enkäten är hur
personberoende lokaljournalistik ofta är. På många
kommuner känner man väl till de lokala reportrarna,
och noterar när vikarier och nyanställda inte har
samma koll, eller när den nya journalisten jobbar mer
självständigt än den förra. Både positiva och kritiska
kommentarer beskriver en ojämn kvalitet som inte
enbart kan kopplas till de enskilda medieföretagen:
Det finns snarare vissa journalister som gör ett bra och vik
tigt jobb, som är noga med att dubbelkolla källan, ge båda
sidor lika mycket utrymme och vinnlägga sig om att själva
förstå frågan på riktigt. Dessa reportrar gör varje dag oer
hört bra och viktig kommunjournalistik, vare sig det rör
sådant som är positivt eller negativt för kommunen.
(Pressansvarig, Östergötlands län)

Vi har en lokal redaktion som gör jättebra, lokal jour
nalistik helt enkelt för att hon som skriver är intresserad
av att rapportera om det lokala området på ett sannings
enligt sätt.
(Kommunikatör,Västerbottens län)

Men precis som goda lokaljournalister lyfts fram, så
beskrivs också deras motsats. Kritiken är ofta mycket
specifik: Lokala journalister kan sakna kunskap
om hur en kommun fungerar, som lagar, processer
och skillnaden mellan politiker och tjänstepersoner.
Bekväma, slarviga (eller tidspressade) och okunniga
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journalister vänder sig till fel intervjupersoner på
kommunen, brister i källkritik och gör sig alltför bero
ende av kommunal information.
En reporter kan också stå för i princip all rappor
tering om kommunen som i sin tur sprids via flera
olika tidningstitlar. ”Då blir det den personens jour
nalistiska stil och åsikt det enda som syns om kom
munen”, som en kommunikatör i Västra Götaland
lite maktlöst påpekar. När det är upp till den enskilda
lokalreportern om kommunen skildras genom hemma
hos-reportage och personporträtt eller rapporter från
kommunstyrelsen, då blir det ”snedvridet på så sätt”,
konstaterar en kommunikatör i Jämtlands län.
På motsvarande sätt lyfts fördelen med lokal
mediemångfald:
Det är positivt att det finns tre seriösa redaktioner i
vår kommun. De bidrar till den lokala demokratin och
debatten.
(Kommunikatör, Hallands län)

Men mångfald ska också gälla innehållet, både det
tunga och det lätta. Flera kommentarer handlar om
behovet av bredd: ”Våra lokala medier gör ett bra och
viktigt jobb när de lyfter fram kommuninvånare, infor
merar om vår folkomröstning och rent allmänt lyfter
fram de små nyheterna som är viktiga för oss som bor
och arbetar i kommunen” (kommunikatör, Skåne län).
Att ge plats åt både stort och smått är kommentarer
som återkommer: om föreningar, medborgardialoger,
lokala människor – både det ”lokal-lokala /…/ och
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längre reportage och djupdykningar” (kommunika
tionschef, Västra Götalands län). Här finns en parallell
till redaktionsstudien av Andersson med flera (2018):
Svenska redaktioner tycker själva att samhällsviktiga
nyheter och granskningar behöver varvas med lättare
material som intresserar lokala invånare.
Debatt eller desinformation?

I olika pressutredningar framgår debattarenan som
en viktig mediefunktion. I medierna ska olika åsikter
och röster mötas och speglas. Journalisterna själva har
gått mer mot att betona roller som att granska och att
förklara, och medieforskaren Jenny Wiik (2011) ser att
den utvecklingen kan hänga ihop med att det i dag finns
så många andra plattformar för åsiktsutbyte. I den här
undersökningen framkommer dock stark kritik mot
vissa mediers sätt att skapa debatt/interaktion på soci
ala medier. Här saxar jag ihop fyra olika kommenta
rer för att visa hur resonemanget går: Medier ”tar ut
meningar lösryckt ur en artikel och publicerar som
inlägg på deras Facebooksida i syfte att skapa debatt
(som ofta blir skev)”, något som ”åtminstone utifrån
sett ter sig som en viss avsaknad av djupare insikt i
vilken negativ påverkan detta i förlängningen har på
demokratin” eftersom ”det bidrar till polarisering”
eller ”oro och misstro mot samhället helt i onödan
precis på samma sätt som riktig desinformation gör,
även om avsikten inte alls är denna”. Kritiken mot hur
tidningarna hanterar kommentarerna på sina sociala
medier är stundtals hård:
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Det förekommer att dagstidningar stängt ner artikel
kommentarer för att själva inte bli fällda om kränkande
kommentarer hinner bli publicerade, men istället har
man öppnat upp för ett åsiktsforum där man är extremt
sparsam med moderering och uppmaningar till god ton.
Till detta hör att många medborgare refererar till detta
forum som tidningen eller jag läste i [tidningens titel].
(Kommunikatör,Västerbottens län)

Den som sysslar med kommunal information har
också svårt att övervaka andra organisationers soci
ala medier eller gå in där och föra diskussioner eller
försöka rätta fakta. Ur kommunernas synvinkel väcker
det här alltså både frustration runt att nå ut med den
information de tycker är korrekt, samt oro för de demo
kratiska konsekvenserna.
Granska – om ni har tid att göra det bra

Över 40 kommentarer om god journalistik tar upp
vikten av (seriös) granskning. Journalister ska belysa
när kvaliteten brister och hur kommunen använder
sina pengar. Så här skriver bland annat en kommuni
kationschef i en större stad i Västra Götalands län:
Även om granskningen upplevs som drabbande för den
det berör, och kanske orättvis, så är den viktig för att vi
ska kunna förbättra våra verksamheter.

Vikten av granskning stämmer bra med vad jour
nalister själva brukar framhålla. Ur kommunens
perspektiv är det ändå skillnad på granskning och
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granskning: ”Det offentliga utvecklas av att utsättas
för granskning, men viktigt att den håller god kva
litet!” (kommunikationschef, Västra Götalands län).
Ämnet bör vara relevant, rapporteringen balanserad
och förklarande.
När granskning tas upp som ett orosmoment hand
lar det ofta om att kommunen inte granskas alls. ”Det
finns saker att ta på och göra artiklar/inslag om ifall
viljan, kompetensen och tiden fanns där för journalis
ten” (kommunikatör, Jönköpings län).
Men när journalister saknar tid och kunskap riskerar
eventuella granskningar att göra mer skada än nytta.
Medborgarna presenteras för en missvisande eller
begränsad bild som bara ”ger upphov till fler frågor eller
felaktiga uppfattningar” (kommunikationschef, Stock
holms län).
Kommunernas mediekritik gäller när vinklar upp
levs som förutbestämda, enskilda personer får stå
oemotsagda, obetydliga ämnen ges stort utrymme, när
rapporteringen spelar på känslor snarare än fakta och
när viktig bakgrund eller komplexa samband saknas.
Dålig kommunjournalistik beskrivs alltså helt enkelt
som partisk, obalanserad, felprioriterad, personfoku
serad, sensationsinriktad, förenklad och ytlig.
Av undersökningen framgår att man på många håll
i landet ser att lokaljournalistiken flyttat sig just mot
det mer sensationsinriktade:
Upplever att det finns mindre och mindre utrymme för
vanliga ämnen. Det blir mer nöjes- och skandalbetonat.
Det är som alla har blivit kvällstidningar.
(Kommunikationschef,Västra Götalands län)
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Rubriker beskrivs som ”tillspetsade”, ”dramatiska”,
”osakliga” eller rentav ”falska”, allt för att locka klick.
Av god journalistik förväntar sig också kommuner
att få bemöta (allvarliga) uppgifter i anslutning till att
de publiceras. Flera reagerar på att medier börjat dela
upp publiceringar:
Till exempel skriver de en artikel dag ett om ett problem
och det får stor spridning. Bemötande dag två får liten
spridning.
(Kommunikatör, Norrbottens län)

Det finns en tendens att inte låta båda parter komma till
tals direkt, dag ett då nyheten publiceras. Den kan ibland
komma några dagar senare och då har läsaren redan fått
den ensidiga bilden av vad som inträffat.
(Kommunikatör, Hallands län)

På flera håll finns en känsla av att kommunen tilldelas
rollen som det elaka etablissemanget i motsats till
den lilla människan. Här används ord som hetsjakt,
syndabockar och en agenda att svartmåla. Medier kan
tyckas vilja ”styra innehåll mot något negativt, även
om innehållet egentligen är positivt för kommunens
medborgare” (kommunikationschef, Västra Göta
lands län). På vissa håll har det lett till att kommun
anställda inte längre vill intervjuas:
När personer från kommunens organisation blir inter
vjuade är citaten oftast korrekt återgivna men svaren/
citaten hamnar i en annan kontext än vad intervjun
handlade om. /…/ Det finns därför nu en stor oro att
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prata med media då man upplever att storyn är för
bestämd och inte ruckas på trots motstående fakta.
Detta skapar en locket på-känsla då ingen vågar säga
något med rädsla att bli uthängd med namn och arbets
plats i lokaltidningen.
(Kommunikatör,Västra Götalands län)

Citatet ovan visar att det finns kommuner där det sku
rit sig ordentligt mellan kommunen och reportrarna.
Några kommentarer handlar också om att det är svårt
att få medier att erkänna att de gjort fel och rätta till
det.
Slutord

De senaste decennierna har det lokala medielandska
pet skakats i grunden, både medielandskapet i stort
och inom olika mediehus. När Andersson med flera
(2018) intervjuat svenska journalister och redaktions
ledningar beskriver de hur
[D]en publicistiska värdegrunden är i gungning /…/ att
allting har kastats upp i luften. Det är smått rörigt på sina
håll och alla bitar har ännu inte tillfullo fallit på plats.

Idealen har inte ändrats, men kanske de praktiska
möjligheterna att leva upp till dem: Arbetet behöver
prioriteras hårdare, både utifrån resurser och platt
formar. På så sätt har makt flyttat från de individuella
journalisterna till ledningen. Därför är det väldigt
intressant att se hur starkt kommunerna i den här
undersökningen kopplar rapporteringens kvalitet till
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individuella journalisters prestation. Skillnaden gäller
även olika journalister på samma redaktion.
Det finns en hel del forskning som visar att just jour
nalister lätt hamnar i försvarsställning när de får kritik.
Det är kanske inte så konstigt med tanke på att de har
mycket att förlora på att medge brister i kvalitet. Medi
ernas position bygger på att deras roll anses viktig och
att de kan sägas göra ett bra och viktigt jobb.
Någon gång har jag hört företrädare för redaktio
ner avfärda den här undersökningen med att kommu
nala organisationer framför allt bryr sig om sitt eget
varumärke eller saknar förståelse för det journalis
tiska uppdraget. De kommunanställda som svarat på
frågor om hur välbevakad kommunen är utgår förstås
från olika perspektiv och erfarenheter. Tanken är inte
heller att de ska ge en objektiv bild av tillståndet för
den lokala journalistiken, utan sin bild.
När kommunala informatörer oroas eller är kritiska
till utvecklingen handlar det om lokaljournalistik som
minskat eller saknas helt, som är ensidig, ytlig eller
sensationsinriktad med tillspetsade rubriker: ”Det är
som att alla blivit kvällstidningar”.
Konkret kritik handlar om bristande moderering på
sociala medier och en trend att dela upp publiceringar
så att båda sidor inte kommer till tals samtidigt och
alltför många kopierade pressmeddelanden.
Kommunala tjänstepersoner kan sägas tala i egen
sak när de kritiserar medier för att ge en alltför nega
tiv bild av kommunen eller att de får svårt att bemöta
osakliga inlägg på mediernas Facebooksidor. Men
i grunden stämmer deras bild av god journalistik väl
med de värderingar som journalister själva brukar ge
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uttryck för: Rapporteringen ska vara allsidig, balanse
rad, pedagogisk och kritisk. Viktiga frågor av allmän
intresse ska prioriteras, men det bör även finnas plats
för vardagliga nyheter och personporträtt. God lokal
journalistik har en stark lokal närvaro och den görs av
kunniga och engagerade journalister.
Enligt kommunerna görs just god lokaljournali
stik på många håll runtom i landet – men de ser också
tendenser som går åt andra håll.
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Reklamintäkterna till
journalistik drabbades hårt
av pandemin
En studie av reklamintäkter hos svenska medier
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2022
Per Henckel och Madeleine Thor*

Reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjour
nalistiskt innehåll drabbades hårt av coronapandemin
under 2020 och intäkterna minskade kraftigt. IRM:s
analys, på uppdrag av Institutet för mediestudier, kon
staterar att reklamintäkter till journalistik har minskat
med nära 60 procent mellan 2008 och 2020 och att det
senaste årets nedgång är den största i procent sedan
finanskrisen.
Den svenska reklammarknaden fick ett kraftigt
konjunkturellt tapp under coronapandemin, vilket påverkade reklaminvesteringarna och reklamintäkter
till journalistik kraftigt. IRM:s prognos indikerar att
minskningen av reklamintäkter till journalistik kom
mer att fortsätta under 2021, som fortsatt får en nega
tiv påverkan av den pågående pandemin. Prognosen för
2022 visar att tappet kan komma att bli något mindre än
* Per Henckel är analytiker på Institutet för reklam- och mediestatistik.
Madeleine Thor är vd på Institutet för reklam- och mediestatistik
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tidigare. I takt med att den digitala delen ökar sin andel
av de totala reklamintäkterna till journalistik, finns för
utsättningarna att på sikt stabilisera intäkterna.
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. Volatiliteten för reklammarknaden är därmed
högre än för den totala ekonomiska utvecklingen.
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 2020 drab
bades även den totala reklaminvesteringen negativt
av coronapandemin, efter flera goda år. Mer i nästa
avsnitt om utvecklingen under 2020.
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Figur 1. Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme
i medier; Index 2000–2020; Basår: 2000, fasta priser
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Totala reklaminvesteringar i medier

Innan vi tittar närmare på medier med journalistiskt
innehåll ger vi en bild av hela mediemarknaden, som
under 2020 präglades av pandemins effekter. Den
samlade minskningen för de totala reklaminvestering
arna under året blev 5,7 procent i fasta priser vilket är
den svagaste utvecklingen på mediemarknaden sedan
föregående finanskris 2009. Trots den negativa utveck
lingen blev utfallet väsentligt bättre än vad som för
väntades under våren 2020. Utvecklingen under årets
andra halvår avvek positivt från vad som förväntades
utifrån historiska data. Makrostöd med tidiga ekono
miska stimulanser, ökad konsumtion av media och en
starkt växande digital marknad bidrog till att mildra
nedgången för den totala marknaden.
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Under 2020 var internet den enda kategori som upp
visade en positiv utveckling och kategorin mildrade
nedgången för de totala reklaminvesteringarna. De
digitala investeringarna återhämtade sig redan under
det andra halvåret och samhällets accelererande digi
tala omställning visade sig vara gynnsam för de digitala
kategorierna.
Samtliga traditionella mediekategorier uppvisade
en nedgång under 2020. De kategorier som drabbades
hårdast av pandemin var utomhusreklam och bio, som
båda fick direkt negativa följdeffekter av de restrik
tioner som följde av pandemin. Övriga traditionella
mediekategorier uppvisade förhållandevis stora tapp
och drabbades indirekt av både pandemin och sam
hällets snabba förändringar.
Inför 2021 väntar IRM en fullskalig återhämtning
av de totala reklaminvesteringarna. Vid en historisk
och internationell jämförelse har det i genomsnitt
tagit tre år för mediemarknaden att återhämta sig till
den nivå som gällde innan krisen slog till. Den åter
hämtning som förväntas inför 2021 är således snabb
och förväntas vara stark. Under 2021 förväntar IRM
en uppgång av de totala reklaminvesteringarna med
7,5 procent vilket skulle innebära att hela tappet från
2020 hämtas upp under innevarande år. Inför 2022
förväntas uppgången för de totala reklaminveste
ringarna fortsätta men mildras. IRM ser fortsatt
stabila allmänekonomiska förutsättningarna och att
vissa traditionella medier fortsatt kommer befinna
sig i en återhämtningsfas efter pandemin vilket gyn
nar tillväxten.
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Figur 2. Totala reklaminvesteringar i medier 2008–2022
(prognos), fasta priser (basår 2008)
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Strukturellt skifte till digitalt

Reklaminvesteringar i digitala kanaler har ökat varje
år under perioden 2008–2020. Den genomsnittliga
årliga ökningstakten har varit cirka 12 procent. Sam
tidigt har den tryckta dagspressen, trots viss positiv
utveckling under återhämtningen efter finanskrisen,
haft en nedgång under perioden på i genomsnitt cirka
11 procent årligen. Därmed växlas reklaminveste
ringarna från tryckt till digitalt. Den starka digitala
utvecklingen har därför kompenserat för de minskade
printintäkterna och lett till ökande medieinvestering
totalt. På mindre än tio år skiftade andelarna av total
marknaden för digitalt respektive print.
I samband med pandemin har det strukturella skiftet
accelererat ytterligare då samhällets accelererande digi
tala omställning har varit gynnsam för de digitala kate
gorierna samtidigt som de tryckta mediekategorierna
har uppvisat större nedgångar än den strukturella tren
den. De digitala reklaminvesteringarna har uppvisat en
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stark återhämtning och var under inledningen av 2021
tillbaka på den tillväxtkurva som förväntades innan
pandemin slog till. Det strukturella skiftet kommer att
fortsätta under prognosperioden 2021 och 2022.
Figur 3. Reklaminvesteringar i print samt digitala medier
2010–2020, fasta priser (basår 2008)
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Figur 4. Reklamkakan 2020, fasta priser (basår 2008)
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Medier med nyhetsjournalistik

Under 2020 uppgick omsättningen i reklamutrymme
hos tidningar, tv, fackpress och sajter med samhälls
journalistiskt nyhetsinnehåll till 4,9 miljarder kronor,
räknat i 2008 års priser. Motsvarande siffra 2008 var
strax under 12 miljarder kronor. Därmed har inves
teringen minskat med nästan 7 miljarder kronor eller
59 procent perioden 2008–2020. 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 konsolidering, en följd av de stora intäktstappen.
Figur 5. Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt
innehåll, fasta priser (basår 2008)
14 000

-59%
-7,0 miljarder kr

12 000

Intäkter i miljoner kr

10 000
8 000
6 000

11,8
miljarder

4 000

4,9
miljarder

2 000
0

2008

2020

Källa: IRM

Reklamintäkterna till journalistik drabbades hårt av pandemin | 93

Reklamutveckling 2008–2022 (prognos)

Reklamomsättningen hos tidningar, tv, fackpress och
sajter med nyhetsinnehåll reducerades med knappt
två 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
reklammarknaden som helhet visat positiv utveckling.
I genomsnitt har medier som producerar nyhetsjourna
listik tappat 525 miljoner kr årligen mellan 2008–2020,
den genomsnittliga procentuella minskningen under
perioden är 6,5 procent per år.
Under 2020 minskade reklamomsättningen för
medier med journalistiskt innehåll med nästan 13 pro
cent vilket innebär en minskning på drygt 700 miljoner
kronor i fasta priser. Denna nedgång är den kraftigaste,
mätt i procent, sedan 2009 som präglades av den före
gående finanskrisen. Trots att konsumtionen av nyhets
medier har ökat under 2020 har reklaminvesteringarna
fortsatt att uppvisa en negativ utveckling (Ohlsson,
2019 & 2020). Detta har i vissa sammanhang refererats
till som en publicistisk paradox.
Förutom pandemins påverkan på de konjunkturella
drivkrafterna påverkas även utvecklingen av att de
digitala intäkterna för nyhetsmedier har haft en nega
tiv utveckling och därmed inte kunnat kompensera för
det förstärkta strukturella tapp som de tryckta nyhets
medierna har uppvisat under 2020. De digitala nyhets
medierna som under 2019 drabbades hårt av spelregle
ringens effekter fortsatte att uppvisa en negativ trend
under 2020. Då det under tidigare år varit en del som
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till viss del har kompenserat upp den strukturellt ned
gående trenden för print har den digitala utvecklingen
varit en faktor bakom den negativa utvecklingen under
både 2019 och 2020.
Trots att de totala digitala reklaminvesteringarna
uppvisade en positiv utveckling under 2020 har de
digitala nyhetsmedierna haft en negativ utveckling.
En anledning till skillnaden mellan den totala digitala
reklaminvesteringen och den digitala reklaminveste
ringen i nyhetsmedier är att reklamen i nyhetsmedier
har en större andel intäkter från annonsering inom
banners. Utvecklingen för banners har till skillnad
från den digitala investeringen inom exempelvis soci
ala nätverk och sökordsmarknadsföring inte uppvisat
vare sig en snabb återhämtning eller en positiv utveck
ling under 2020.
Under 2021 förväntar IRM att reklamintäkterna
hos medier med nyhetsjournalistiskt innehåll kommer
att minska med -9,5 procent samtidigt som den totala
reklaminvesteringen förväntas uppvisa en kraftig åter
hämtning. En stor anledning till denna diskrepans i
utveckling är takten och starten av återhämtningen
för de olika mediekategorierna. Reklamintäkterna till
nyhetsmedier har under inledningen av 2021 fortsatt att
drabbas negativt av pandemins påverkan och det struk
turella tappet har fortsatt trots föregående års negativa
utveckling. IRM förväntar att reklaminvestering hos
medier med nyhetsjournalistiskt innehåll kommer att
minska med 464 miljoner kronor under 2021 och där
med uppgå till cirka 4,4 miljarder kronor.
Inför nästa år förväntar IRM en stabilisering av
minskningen för reklamintäkterna till nyhetsjourna
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listik. Omsättningen förväntas stabiliseras kring en ny
nivå i stället för att återgå till den nivå som gällde innan
krisen. Reklamomsättningen hos medier med nyhets
journalistiskt innehåll förväntas vara 4,2 miljarder kro
nor under år 2022. Denna stabilisering ligger även i linje
med det historiskt strukturella tappet för reklamintäk
terna till nyhetsjournalistik. Allteftersom de digitala
reklamintäkterna för nyhetsmedier förväntas ta en allt
större andel, minskas även helhetens negativa påverkan
från de tryckta nyhetsmedierna.
Figur 6. Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt
innehåll 2008–2022 (prognos), fasta priser (basår 2008)
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Marknadsandel 2008 jämfört med 2020

Från år 2008 till år 2020 har reklaminvesteringarna hos
tidningar, tv, tidskrifter och sajter med nyhetsinnehåll
minskat i andel av total reklaminvestering, från 36 pro
cent till knappt 14 procent av annonsörernas medieköp.
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Figur 7. Andel av reklaminvestering som tillfaller medier
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008 och 2020,
fasta priser (basår 2008)
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Andelsutveckling 2008–2022 (prognos)

Andelen av reklaminvesteringarna som går till medier
med nyhetsjournalistiskt innehåll har minskat med ett
par procentenheter per år sedan 2012. Noterbart är
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att minskningen under 2020 är den minsta nedgången
sedan 2011 då övrig reklaminvestering samlat även har
minskat under 2020. I slutet av prognosperioden för
väntas investeringen till medier med nyhetsjournalis
tiskt innehåll endast utgöra 10,8 procent av den totala
reklaminvesteringen.
Index 2008–2022 (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 2008–2022 (prognos),
fasta priser (basår 2008)
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I diagrammet syns ett påtagligt trendbrott för reklam
investering i medier med samhällsjournalistiskt inne
håll efter 2011, då skillnaden i utveckling blir alltmer
framträdande. Under 2020 drabbas även den totala
reklaminvesteringen hårt av coronapandemin, men
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gapet ökar ytterligare då reklaminvesteringen i medier
med samhällsjournalistiskt innehåll fick ett djupare
fall. Till skillnad från den totala reklaminvesteringen
förväntas inte heller någon återhämtning för reklam
investeringen till medier med journalistiskt innehåll
under 2021 och 2022.
Figur 10. Tillväxt i total reklaminvestering /
nyhetsjournalistiskt innehåll 2020–2022 (prognos),
fasta priser (basår 2008)
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis har reklaminvesteringen i medier
med journalistiskt innehåll kontinuerligt minskat
under den undersökta perioden och minskat med näs
tan 60 procent mellan 2008 och 2020. Reklaminveste
ringen till medier med nyhetsjournalistiskt innehåll
har uppvisat två på varandra följande kraftigt negativa
år där spelregleringen och coronapandemin har haft
en negativ inverkan på utvecklingen. Under 2021 för
väntas den negativa trenden att fortsätta, även om den
relativa minskningen blir något lägre då pandemins
påverkan väntas minska framför allt under andra halv
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året 2021. I prognosen för nästa år väntas inte någon
återhämtning, men en stabilisering av minskningen för
reklaminvesteringarna till medier med journalistiskt
innehåll. På längre sikt finns dock förutsättningar för
reklamintäkter till journalistik att stabiliseras. Detta i
takt med att den digitala delen av reklamintäkterna till
journalistik blir större. Eftersom denna andel har för
utsättningar att växa, finns möjligheten att denna på
sikt kan kompensera för tappet på print. En ytterligare
ljuspunkt är att IRM har noterat en ökning av intäk
terna från konsumenter för nyhetsmedier under 2020,
där konsumentintäkterna till nyhetsmedier samlat
uppvisade en tillväxt på 3 procent jämfört med 2019
(IRM, 2020).
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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.
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På uppdrag av Institutet för mediestudier har IRM
för sjunde gången tagit fram en bedömning kring
reklamintäkter för medier med nyhetsjournalistiskt
innehåll. I enlighet med uppdragsgivarens önskemål
definieras journalistik här endast som allmän nyhetsoch 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
Tryckt utgåva
Digital display
Online video
Digital eftertextannonsering
Tidskrifter
Tryckt utgåva
Digital display
Online video
Digital eftertextannonsering
Tv
Broadcast tv
Digital Display
Online video
Digitala nyhetsmedier
Digital display
Online video
Digital eftertextannonsering
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I digitala intäkter ingår alla plattformar och format, även
mobil och till exempel 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 under
sökta perioden har inflationen varit tämligen låg – netto
cirka 12 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
samråd mellan IRM och Institutet för mediestudier.
Vi har utgått från respektive aktör och inkluderat dess
titel/sajt såvida den i huvudsak innehåller nyhets- och
samhällsbevakning. En komplett lista av aktörer som
ingår finns på efterföljande sida.
Institutet för mediestudier har utgått från Presstöds
nämndens riktlinjer i sin beskrivning om innehållet som
aktuell allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk
opinionsbildning. För att kunna ansöka om presstöd
gäller att tidningen ska ha en utgivning på ett nr/vecka,
vara skrivet på svenska och distribueras inom Sverige.
IRM konstaterar alltså att det i den aktuella definitio
nen 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.
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Undersökningen baseras på inrapporterade uppgifter,
för de titlar där IRM saknar uppgifter görs beräkningar
baserat på ett flertal parametrar, exempelvis informa
tion om företagets omsättning, reklamförsäljning hos
liknande aktörer samt räckviddsmått.
IRM har genomfört en uppdelning av tv-programmen
med journalistik som innehåll baserat på MMS AB:s
(Mediemätning i Skandinavien) genreklassificering. Beräkningen har skett genom att urvalets regi
strerade
sändningstid multipliceras med dess genomsnittliga tit
tande, andel av bruttotittandet.
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, Dagbladet
Nya Samhället, Dagen, Dagens ETC, Dagens Industri,
Dagens Nyheter, Dala-Demokraten, Dalarnas Tid
ningar, Dalslänningen, Din Lokaltidning Gästrikland,
Din veckotidning 3:an, Efterlyst, Efterlyst Special, Eko
nominyheterna, Emmaboda Tidning, Enköpings-Pos
ten, Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Extra Östergöt
land, Fagersta-Posten, FalkenbergsPosten, Falköpings
Tidning, Filipstads Tidning, Folkbladet Östgöten,
Fokus, Fryksdals-Bygden, Från Riksdag och departe
ment, Gefle Dagblad, Gestrikemagasinet, Gotlands
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Allehanda, Gotlands Tidningar, Gratistidningen STT
Svenljunga Tranemo Ulricehamn, GT, Göteborgs-
Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Halmstad
7 dagar, Haparandabladet, Helsingborgs 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-Kuri
ren, Katrineholms-Kuriren, Knallebladet, Kristian
stadsbladet, Kvällsposten, Kävlinge nya Lokaltidning,
Lerums Tidning, Linköpingsposten/Stan vid Stångån,
Ljusdals-Nytt, Ljusdals-Posten, Ljusnan, Lokala
nyheter i TV4, Lokaltidningen Västbo Andan, Lokal
tidningen Avenyn, Lokaltidningen Bjuv/Åstorp/Klip
pan/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,
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Lokaltidningen Svedala, Lokaltidningen Söderå
sen, 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,
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, Sydsvenska
Dagbladet, Sydöstra Sveriges Dagblad, Säffle-Tid
ningen, Söderhamns-Nytt, Söderhamnsnytt/Bollnäs
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nytt, 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, Udde
valla 7 dagar, Ulricehamns Tidning, Uppsalatidningen,
Upsala Nya Tidning, Varbergs Posten, Vi i Vasastan,
Vimmerby Tidning m Kinda-Posten, Veckans affärer,
VLT, Vårt Kungsholmen, Vänersborg just NU, Väners
borgaren, Världen i Fokus Värmlands F
 olkblad, Vär
namo Nyheter, Västerbottens Folkblad, Västerbot
tens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, Västerås tidning,
Västgöta-Bladet, Västkustkuriren, Ystads Allehanda,
Ölandsbladet, Örebroarn, Örnsköldsviks Allehanda,
Österlenmagasinet, Östermalmsnytt, Östersunds-
Posten, Östgöta Correspondenten, Östra Småland/
Nyheterna
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Journalistikens finansiering
2020–2021
Olle Lidbom*

Mediebranschen har varit osunt beroende av annons
intäkter under en stor del av den moderna mediehisto
rien. Sedan tidningar började bli stora, inflytelserika
räckviddsmedier i mitten av 1800-talet har annonserna
varit en viktig del av medieföretagens intäktskällor.
Det är alltså annonsörerna som länge har sett till att
tidningar, redaktioner och journalister kan finansiera
sitt arbete.
Sedan 2008 har annonsörerna i rask takt flyttat sina
pengar från bort redaktionsdrivna medier till plattfor
mar utan journalistik. Det har tvingat fram en enorm
press på medieföretagen som både sparat och sparkat,
men även konsoliderat och investerat.
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). Under corona
* Olle Lidbom är medieanalytiker och fil kand. i ekonomisk historia. Han
är också kommunikationschef för Norstedts förlagsgrupp, vice ord
förande i Institutet för mediestudier samt driver Mediepodden.
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året 2020 tycks dock medieföretagen ha blivit allt min
dre beroende av annonsintäkterna och i stället ökat
både räckvidd och konsumentintäkter.
I det här kapitlet tittar vi på hur de ekonomiska för
utsättningarna förändrats för Mediesveriges journa
listik inom nyheter och samhälle under 2020. Texten
bygger på Tobias Lindbergs rapport Medieekonomi
2021, på public service-bolagens egna årsredovis
ningar samt på en genomgång av gratistidningarnas
och de digitala aktörernas årsbokslut. Den användar
statistik som inte hämtats från dessa källor kommer
från Jonas Ohlssons rapport Mediebarometern 2020.
I korthet kan sägas att de kommersiellt drivna
medieföretagen har börjat hitta nya sätt att finansiera
sina journalister och redaktioner. Det började ljusna
för journalistiken under 2020.
Dagspress

Under 2020 påverkades hela samhället förstås av pan
demin och dess effekter. Mediebranschen påverkades
på olika sätt, men genomgående var att konsumtio
nen av journalistik ökade. För dagspressen och kvälls
pressen ökade den dagliga räckvidden från 31 till 34
procent (dagspress) och från 23 till 26 procent (kvälls
press), det är första gången på många år som konsum
tionen ökar för den tryckta pressen. För DN ökade den
tryckta tidningens räckvidd med 5 procent, Svenska
Dagbladet med 15 procent. Även flera lokaltidningar
visade en positiv utveckling. Det är anmärkningsvärt
att flera dagstidningar faktiskt ökade antalet prenu
meranter under 2020 (se tabell 1).
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Tabell 1. Landsortstidningar med bäst upplageutveckling,
2020 (ökning jämfört med 2019 i procent).
Titel

Total upplaga

Förändring %

1. Barometern med
Oskarshamns-Tidningen

38 900

+10 %

2. Västerbottens-Kuriren

30 600

+9 %

3. Nya Wermlands-Tidningen

40 900

+4 %

4. Provinstidningen Dalsland

3 300

+3 %

5. Gotlands Tidningar

10 500

+2 %

Källa: Kantar Sifo Media Audit, ur Medieekonomi 2021.

Det är en överdrift att kalla det ett trendbrott, men
den utveckling som under många år härjat tidnings
branschen med sjunkande upplagor, räckvidder och
intäkter har stannat upp. Förändringen syns också i de
totala konsumentintäkterna, som faktiskt ökade för
storstadstidningarna med 7 procent under 2020 jäm
fört med året innan. För landsortspressen minskade
totala konsumentintäkterna, men med måttliga 1 pro
cent. Både storstads- och landsortspressen ökade sina
digitala läsarintäkter med 43 respektive 49 procent.
Pandemin bidrog alltså inte bara till ett ökat digitalt
konsumtionsbeteende utan även en ökad betalvilja.
Samtidigt finns det anledning till både oro och hopp: för
landsortstidningarna kommer fortfarande närmare 90
procent av konsumentintäkterna från tryckta tidningen.
Men om de tryckta upplagornas ras stannats upp och de
digitala intäkterna fortsätter växa finns det faktiskt en
möjlighet till att gungorna tar igen karusellerna.
Värre har det varit för annonsintäkterna, som fort
satt att minska för de tryckta svenska tidningarna.
Totalt försvann var fjärde annonskrona under 2020,
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jämfört 2019. Det innebär att 2020 förmodligen var det
enskilt värsta året för tidningarna, och värst var det för
kvällspressen som förlorade 35 procent av sina tryckta
annonsintäkter. Digitalt var det också ett år med stora
tapp. I snitt 11 procent av alla digitala annonsintäkter
försvann, där lokaltidningarna tappade betydligt min
dre (minus 3 procent) än både storstadspress (minus 13
procent) och kvällspress (minus 12 procent). De digi
tala intäkterna står snart för hälften av dagspressens
annonsintäkter, men det låter bättre än det är: jäm
vikten kommer uppnås av att tryckta annonser rasar
snabbare än digitala. Det som varit landsortspressens
akilleshäl är att man haft låg andel digitala annons
intäkter, futtiga 24 procent. Under 2020 var det inte
någon nackdel, eftersom andelen är så liten blev den
minskande summan mindre också – bara 9 miljoner
färre digitala annonskronor gick till lokaltidningarna.
2020 var också ett år där strukturaffärerna som
pågått i flera år har fortsatt. I början av året meddelade
Bonnierägda Mittmedia att de tillsammans med norska
mediekoncernen Amedia förvärvat ett tiotal morgon
tidningar i Småland och Västergötland som ingick i
lokaltidningsgruppen Hall Media. Tidningarna hade
en omsättning på 500 miljoner kronor.
Strukturförvandlingen ses även i antalet dagstid
ningar som ges ut i Sverige. Sedan 2017 har antalet
betalda dagstidningar gått från drygt 160 till något
färre än 140 stycken, de allra flesta nedlagda tidningar
har varit en- eller tvådagarstidningar som till exempel
ETC-koncernens som 2017 lade ner 15 titlar.
En önskad effekt av strukturaffärerna är förstås
kostnadsbesparingar. Under 2020 minskade tidnings
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företagens kostnader med 2,6 procent, vilket motsva
rar en besparing på 364 miljoner kronor. Produktions
kostnaderna blir förstås lägre när upplagorna sjunker,
eftersom en inte ringa del av en dagstidnings kostnader
är tryck och distribution. Konsolideringen har även
varit drivande till neddragningar på redaktioner och
försäljningsorganisationer.
Kostnadsbesparingarna har gjort att de svenska dags
tidningarna gjorde en samlad förlust på 50 miljoner
kronor, vilket är en förbättring jämfört med året dessför
innan. Men genomsnittet för bruttomarginalen (medi
anen) för 2020 blev 5,0 procent, vilket är en uppgång
jämfört med föregående års marginal om -1,2 procent.
Det är första gången sedan 2010 som flerdagarspressen
haft en så hög bruttomarginal. Det är förstås på sin plats
att påpeka att många dagstidningar även fick statligt
stöd under coronapandemin, dels i permitteringsstöd,
dels det riktade coronastödet på 150 miljoner kronor.
Den röta som under hela 2010-talet försvagat tid
ningsbranschen tycks nu hejdad. Tidningsläsarna
börjar återvända till tidningarna och betalningsviljan
ökar. För journalistiken är det goda besked.
Gratistidningar

Gratistidningarna har gått från guldägg till svarte
petter. Metro visade vägen men sedan annonskrisen
inleddes runt 2008 har gratistidningarna kämpat i
motvind för att överleva. 2020 var inte något undantag.
Det viktigaste skälet till att gratistidningarna för
lorar intäkter och därmed möjlighet att finansiera
journalistik är att annonsintäkterna minskar. Sedan
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2016 har annonspengarna till gratistidningarna halv
erats för att under 2020 bara bestå av 706 miljoner
kronor. Det är en minskning med 29 procent jämfört
med året innan. En delförklaring är att gratistidnings
marknaden konsoliderades under 2020, där en av de
största aktörerna – Direktpress – köpte konkurren
ten Mitt i-tidningarna. 30 journalister fick lämna tid
ningskoncernen och flera tidningar lades ned. Kon
kurrensen om annonskronorna minskade. Det var
välkommet eftersom gratistidningarna inte klarat av
omställningen till ett nytt medielandskap med stora
digitala investeringar och ökad betalvilja hos konsu
menterna. 2020 blev inte året då de en gång så omhul
dade gratistidningarna löste den gordiska knuten –
tvärtom var det ett av de sämsta åren någonsin.
TV

Sveriges Televisions (SVT) roll för tv-nyheter och sam
hällsjournalistik går inte att överskatta. Deras position
är ohotad. Anslaget till SVT skrevs upp med 2 procent
och översteg för första gången 5 miljarder kronor.
Andelen samhällsjournalistik och nyheter i SVT:s
utbud ökade från 19 procent till 23 procent. Omvandlat
i kronor innebar det att SVT investerade 259 nya mil
joner i journalistiken, vilket naturligtvis också speglar
ett av de mest spektakulära nyhetsåren i SVT:s historia.
Det samhällsjournalistiska uppdraget utgör en stor
del av kostnaderna: 24 procent (nyheter) och 9 pro
cent (samhällsfakta). Omvandlat i kronor lägger SVT
1,1 miljard kronor på nyheter och 441 miljoner på
samhällsfakta.
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Den näst största tv-aktören är TV4, som bytte ägare
2019. Då höjdes oroliga röster för att TV4 skulle skala
ned på nyheter och samhällsjournalistik. Sedan 2014
har inte TV4 något lagstadgat uppdrag att sända nyhe
ter. TV4 redovisar inte heller vilken sorts program de
sänder. Den bästa analysen av TV4:s journalistiska
ambitioner får alltså göras med estimat. En beräkning
baserat på antalet timmar nyheter och samhällsfakta i
TV4 (438 timmar per år) och att TV4 har samma pro
duktionskostnad som SVT skulle ge att TV4 investerar
närmare 300 miljoner kronor per år i samhällsjourna
listik. Det skulle motsvara cirka 7 procent av TV4:s
omsättning – att jämföra med SVT som lägger 33 pro
cent av sina kostnader på nyheter och samhällsfakta.
Tv-mediet har också omdanats under de senaste
åren, inte minst av streamingtjänster som Netflix,
Viaplay eller C More, där underhållning och sport
dominerar men även svensk journalistik börjar ta
plats. Det sker främst inom true crime-genren där Netflix, HBO och andra aktörer börjat investera i rättig
heter och produktioner. Andelen samhällsfakta är
dock fortfarande mycket liten på streamingtjänsterna,
som domineras av underhållning, drama och sport.
Traditionella medieaktörer som Aftonbladet,
Expressen och Dagens Industri har också fortsatt
investera i tv-journalistiken, även om det ännu tycks
saknas intresse både från annonsörer och tittare.
De tunga investeringarna i samhällsjournalistik och
nyheter görs alltså främst av SVT och i viss mån TV4.
Däremot har dessa två tv-jättar allt svårare att locka
unga tv-tittare: Bland svenskar under 45 år har såväl
Netflix som Youtube högre räckvidd än SVT och TV4.
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Radio

Nyheter och samhällsbevakning i radio domineras
av public service-kanalen Sveriges Radio. I Sveriges
Radio är nyheter och samhällsprogram en central del
av utbudet, där 10 procent är nyhetssändningar och
15 procent samhällsprogram, vilket är en liten ökning
mot förra året.
Men trots att sändningarna bara utgör en dryg
fjärdedel av utbudet så kostar de desto mer: Sveriges
Radios sändningar av nyheter och samhällsfakta kos
tade 2020 1,5 miljarder kronor, vilket är 54 procent och
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).
Möjligheterna att driva annonsfinansierade nyhets
redaktioner tycks alltså små, när det gäller traditio
nellt distribuerad radio. Under 2020 fortsatte podd
formatet växa och det tycks slå hårt mot Sveriges
Radios räckvidd bland unga, som väljer bort radio för
poddlyssnande.
Digitala aktörer

De senaste åren har det svenska medielandskapet beri
kats med ett par mindre, helt digitala medieaktörer
som har journalistiska ambitioner. Den bredaste av
dem är Omni som 2020 omsatte 73 miljoner kronor
och för första gången sedan starten 2013 gick med
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vinst. Vid sidan om Omnis breda tilltal finns en hand
full nischade digitala publicister, som Breakit (22 mil
joner kronor i omsättning) och News 55 (9 miljoner
kronor). Under 2020 års sista dagar lanserades nyhets
sajten Bulletin, som brottats med publicistiska och
ekonomiska bekymmer sedan starten.
Det finns även flera lokala aktörer med digital lokal
journalistik. Det är svårt att bedöma hur många dessa
aktörer är, men i ansökningar om coronastöd, medie
stöd och utvecklingsstöd är helt digitala lokala aktö
rer mycket få – uppsvinget för digital lokaljournalistik
tycks vänta på sig.
2020 lyckades både Omni och Breakit vända från
förlust till svarta siffror. Om den trenden håller i sig
kan det inspirera fler att starta nyhetssajter på nätet,
även om alla mediesatsningar utan papperstidningar
står på rangliga, digitala ben.
Sammanfattning

I många år har journalistikens kommersiella attrak
tionskraft varit på nedåtgående. Annonsörerna har
valt bort redaktionella miljöer för sociala medier
vilket dränerat medieföretagen och därmed journa
listiken på stora summor. Den trenden fortsätter för
stås: Mellan 2008 och 2020 minskade reklamintäkter
till journalistik med nära 60 procent och det senaste
årets nedgång är den största i procent sedan finans
krisen, vilket går att läsa om ytterligare i kapitlet av Per
Henckel och Madeleine Thor.
Det som hänt under 2020 är att de kommersiella
medieföretagen lyckats ställa om till en mer konsu
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mentfinansierad modell där betalväggar och prenu
merationer nu börjar väga upp de tappade intäkterna
som motvilliga annonsörer dragit in på. Det tänder ett
visst hopp för journalistiken, som för första gången
på länge ser hur konsolideringar och investeringar nu
börjar ge resultat. Det statliga coronastödet har också
haft stor inverkan på redaktionerna.
Det som under många år varit en slumrande trend
börjar nu synas även när medieföretagen räknar ihop
sina årsbokslut: det finns en vilja bland mediekonsu
menter att faktiskt betala för att det ska finnas kvar
journalistik, evidens, fakta och källkritik. Mediebran
schen har haft många tuffa år, och än finns många faror
för journalistikens finansiella förutsättningar. Men
2020 visar att det är alldeles för tidigt för att räkna ut
journalistiken.
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Digitala kanaler
för journalistik
Ulrika Facht*

Intresset är högt för nyheter och journalistik om vad
som händer i samhället. En vanlig dag vänder sig en
stor majoritet av befolkningen till etablerade profes
sionella nyhetsmedier såsom dagstidningar, Sveriges
Radio, Sveriges Television och TV4. 80 procent tog del
av nyheter via något av dessa medier oavsett plattform
en vanlig dag under 2020. Som jämförelse tog ungefär
hälften så många, 43 procent, del av nyheter via någon
form av social nätverkstjänst (härefter kallat sociala
medier). Det finns en tydlig åldersskillnad där unga
människor, under 25 år, i högre utsträckning fick nyhe
ter via sociala medier än direkt från professionella
nyhetsmedier, i grupper över 25 år var det tvärtom
(Ohlsson, 2021).
Eftersom nyhetskonsumtionen förändras är det
relevant att kartlägga medielandskapets kanaler för
nyheter och samhällsjournalistik – bortom de stora
bärande nyhetsmedierna och tidskrifterna. Jag ska i
* Ulrika Facht är medieanalytiker vid Nordicom, Göteborgs universitet.
Hon arbetar med Nordicoms uppdrag att dokumentera och informera
om medieutvecklingen i Sverige.
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det här kapitlet se närmare på användningen av dessa
digitala vägar för journalistik och deras förutsätt
ningar att verka på den svenska mediemarknaden.
Nyhetssajter och poddar breddar
nyhetsanvändningen

I medielandskapet finns flera vägar för journalistik
och nyheter jämte dagspress, radio och tv. I de digi
tala kanalerna ser vi nya tjänster och nya aktörer som
utvecklas på lokal och nationell nivå, tjänster som
skapar variation på marknaden såväl geografiskt som
ämnesmässigt och tekniskt. Fristående medieplatt
formar, till exempel nättidningar, poddar och bloggar
kan ansluta sig till medieetiska systemet som hante
ras av Medieombudsmannen. Detta ger en viss bild
av det digitala utbudet. Hösten 2021 var ett sjuttiotal
medieplattformar och kanaler anslutna, framför allt
bestående av webbaserade tjänster på nationell och
lokal nivå.
En tredjedel av befolkningen tog del av nyheter via
digitala tjänster i form av lokal, nationell eller inter
nationell nyhetssajt, eller nyhetspodd under en vanlig
dag 2020. Till svarsalternativen lokal och nationell sajt
gavs exempel för att förtydliga att det inte avsåg eta
blerade nyhetsmediers sajter. Att vända sig till en lokal
nyhetssajt var lika vanligt som att läsa en gratistidning.
Andra jämförelser visar att användningen av inter
nationell och nationell nyhetssajt bland ungdomar
mellan 25 och 34 år var lika hög som morgontidnings
läsningen i gruppen, drygt 20 procent. Och bland
nyhetskonsumenter över 55 år var lokal nyhetssajt mer
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populär än både nationell och internationell sajt. Sanno
likt därför att gruppen får riks- och u
 trikesnyheter när
de använder tv, radio och dagstidningar. Användningen
av nyhetssajter och etablerade nyhetsmedier utesluter
inte varandra utan publiken får nyheter via flera olika
kanaler.
Figur 1. Daglig räckvidd för nyheter i olika medier i
befolkningen 9–85 år 2020 (procent)
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Kommentar: Diagrammet bygger på frågan ”Tog du del av nyheter från något av föl
jande medier igår?”. Offline eller online. Exempel angavs på nyhetssajter för att förtydliga
att kategorin inte motsvarar etablerade nyhetsmediers sajter. Svaren samlades in via
en webbenkät som gick till ett slumpmässigt representativt urval av befolkningen, med
möjlighet att också bli intervjuad per telefon. Antalet svarspersoner var 6 018.
Källa: Mediebarometern 2020 (Nordicom, Göteborgs universitet).

Stora åldersskillnader bland användarna

Medan undersökningen Mediebarometern visade att
en allt större andel människor vände sig till nyhets
medier under 2020 jämfört med föregående år så
var andelen som tog del av nyheter i sociala medier
oförändrad. Under 2019–20 var Facebook den mest
använda sociala nätverkstjänsten. Omkring 30 pro
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cent uppgav att de tog del av nyheter via Facebook en
genomsnittlig dag. De enda tjänster som ökade, svagt,
var Twitter och Instagram. Twitter ökade i åldrarna
upp till 45 år och ökningen för Instagram var jämnt
fördelad över åldersgrupper.
Medelåldern på dem som hade tagit del av nyheter
via sociala medier skiljer sig stort. De som fått nyhe
ter via Facebook var i genomsnitt 42 år, medan de
som uppgav Youtube var 29 år. Yngst användare hade
Snapchat och Tiktok där genomsnittsåldern var 23
respektive 18 år.
I åldersgruppen 9 till 14 år hade knappt 25 pro
cent tagit del av nyheter via Tiktok och Snapchat. I
gruppen 15 till 24 år hade 20 procent fått nyheter via
Snapchat men bara 13 procent via Tiktok. Använd
ningsmönstret för att ta del av nyheter i sociala medier
speglar hur de är utformade. På Tiktok går det till
exempel inte att välja intresse som handlar om nyheter
eller samhälle så det är sannolikt inte dit någon uttalat
vänder sig för att söka traditionella nyheter. De flesta
nyhetsmedierna har inte heller någon närvaro där
eller på Snapchat. Därmed inte sagt att Tiktok- och
Snapchat-användarna inte får nyheter via apparna.
Nyhetsmedier kan förekomma som bakgrund eller
utgångspunkt för en kommentar eller ett inlägg även
om inlägget handlar om något annat. Nyheterna blir
en del av ett större flöde med underhållning, fakta, för
ströelse och nyheter som kan följas upp i nyhetsmedier
(läs mer om hur unga hittar information och nyheter i
Jervelycke, 2018).

120 | Ulrika Facht

Nyhetsmediernas digitala popularitet varierar

Nyhetsmediernas närvaro i sociala medier har ändrat
karaktär under 2010-talet. I dag vill medieföretagen
få användarna att hitta till deras egna kanaler medan
sociala medie-plattformarna vill behålla användarna
inom sina domäner. Samtidigt är det viktigt för medi
erna att synas där människor är i sociala medier och
finnas i deras flöden för att skapa engagemang och
interaktivitet.
Det är inte givet vad som är genuin popularitet och
vad som beror på mediets strategi kring sociala medier.
Men en genomgång av de största nyhetsmedierna och
sociala medier visar att Expressen och Aftonbladet är
de svenska nyhetsmedier som har flest följare på Facebook, ungefär en halv miljon vardera. Nyhetsredaktio
nen hos SVT och TV4 har ett par hundratusen följare.
DN har betydligt fler följare än SvD och Nyheter24 har
betydligt fler följare än Omni. P3 Nyheter är mycket
större på Instagram än Facebook. Få nyhetsredaktio
ner är verksamma på Youtube, men Expressen hade
157 000 prenumeranter.
I flera fall har medieföretagen separata konton för
sport, debatt, ledare och kultur. Twitter är den tjänst
där nyhetsredaktioner framför allt har många följare
och flest hade Dagens Nyheter under hösten 2021. I
synnerhet debattredaktioners konton är populära på
Twitter.
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Figur 2. Nyhetsmediers följare på Facebook och Instagram
hösten 2021 (antal)
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Källa: Nordicoms bearbetning av Facebook och Instagram.

Figur 3. Nyhetsmediers följare på Twitter hösten 2021
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Källa: Nordicoms bearbetning av Twitter.

Antalet följare säger inte allt om position i sociala
medier utan även följarnas engagemang är viktigt.
Nyhetsmedierna kvalar dock knappt in på Maktbaro
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meterns1 topp-100-listor. Det är vanligare att nyhets
mediers journalister med eget konto kommer högt i
Maktbarometerns mätning.
Nationella och digitala nyhetstjänster i medoch motvind

Det finns en handfull enbart digitala nyhetstjänster
som når ut nationellt och omsätter runt 10 miljoner
kronor eller mer. Ämnesmässigt har de olika fokus.
Breakit skriver om det ”nya näringslivet”, Altinget om
politik, News55 riktar sig till en publik som är 55+
medan Nyheter24 är en mer allmän nyhetstjänst, och
Omni serverar användaren nyheter från en rad eta
blerade källor. I konkurrensen om annonspengarna
online med svenska nyhetsmedier men framför allt
med globala aktörer (läs Google och Facebook) kom
pletterar nyhetssajterna sina intäkter från reklam med
prenumerationsförsäljning och andra inkomstbring
ande tjänster. Breakit såväl som News55 och Altinget
arrangerar event, kurser och att erbjuda möjligheter
till nätverkande.
Intresset för lokala nyheter har aldrig försvunnit.
Den som tvivlar på publikens intresse kan titta på
SOM-institutets tidsserier om användningen av lokala
nyheter som visar ett stabilt intresse i befolkningen
över tid, samtidigt som användningen av papperstid
ningar och tablålagda tv-nyheter har minskat (Anders
son & Falk, 2021).
1

Maktbarometern är den ideella föreningen Medieakademins kartlägg
ning av bland annat räckvidd och engagemang bland de största svenska
kontona på sociala medier.
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Traditionellt har det varit dagstidningen och den
gratisutdelade tidningen som har burit lokala nyheter
och lokal journalistik. Men de lokala nyheterna har
ändå hamnat på undantag under 2000-talet i medie
företagens ansträngningar att behålla resultatraden
fortsatt svart. I dag finns tecken på en återlokalisering
av nyhetsproduktionen då det finns en medvetenhet
hos dagstidningsföretagen om värdet av den lokala
journalistiken. Allt pekar mot att den lokala nyhets
marknaden är på framväxt igen, och inte bara för
de stora medieföretagen (läs mer i Nygren & Tenor,
2020). Flera lokala aktörer har sökt och fått medie
stöd, ett par helt digitala exempel är Siljan News och
Dagens Vimmerby.
Mediestudiers kommundatabas (se vidare i Leonard
Wallentins kapitel) visar dock på det kärva läget. Anta
let redaktioner knutna till gratistidningar hösten 2021
är 163 och då har det skett en minskning med 28 pro
cent sedan 2017. Antalet redaktioner som är knutna
till lokala sajter har minskat sedan 2017 från ett åttio
tal till 66 stycken hösten 2021 (-25 procent).
Hur intäkterna har utvecklats för lokala sajter går
inte att säga då det inte finns samlad data. Likväl såg vi
att både gratistidningar och lokala nyhetssajter har fått
lite större andel användare i befolkningen mellan 2019
och 2020 vilket pekar på paradoxen många nyhets
medier står inför. Där finns användare, men intäkterna
försvinner och att vara helt annonsberoende blir allt
svårare. På lokal nivå kommer nya vägar för intäkter
vara viktiga och att användarna enkelt kan nå lokala
nyheter via mobiltelefonen.
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Publiken hittar till nyheter som podcast

Ett ytterligare komplement till nyhetsmixen är nyhets
poddar som hade en daglig räckvidd på tre procent i
hela befolkningen. Omräknat motsvarar det ungefär
300 000 personer. Majoriteten av användarna åter
fanns i yngre grupper, i åldern 15 till 35 år hade fem
procent lyssnat på nyhetspodd en vanlig dag (Ohls
son, 2021). I tabell 1 framgår de tio nyhetspoddar som
enligt Poddindex hade högst räckvidd en vecka hösten
2021. Sveriges Radio Ekot är i topp och sedan är listan
en blandning av nyheter från dagspress, etermedier och
renodlade nyhetssajter. Utöver de här finns en mängd
poddar som är journalistiska, ofta med fokus på sär
skilda ämnen som politik, kriminalitet, sport, kultur
med mera.
Tabell 1. Teknisk räckvidd för ett urval nyhetspoddar
vecka 40 2021
Titel

Teknisk räckvidd v. 40,
avrundat till tusental

Ekot (SR)

103 000

Aftonbladet Daily

58 000

Nyheter från Rix FM

29 000

Nyhetsuppdatering från Ekot (SR)

43 000

Aftonbladet Krim

23 000

Dagens Story (SvD)

23 000

Ledarredaktionen (SvD)

17 000

Omni Podd

16 000

Di Morgonkoll

15 000

Studio DN

14 000

Kommentar: Teknisk räckvidd syftar på antal unika enheter som registrerats på en
podcast. Antalet lyssningar är oftast betydligt fler.
Källa: Poddindex.se.
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Podcastmarknaden börjar få struktur

I sin bredd är podcast-sektorn lika mångfacetterad
som tidskriftsvärlden. Utbudet av poddar är närmast
oöverblickbart då de finns överallt i den digitala värl
den och såväl myndigheter som universitet, företag,
organisationer och medieföretag producerar podcast.
Men det är fortfarande en stor bredd på utbudet även
när vi begränsar oss till poddar som har journalistisk
ambition för nyheter, politik, ekonomi och kultur.
Poddar distribueras både lokalt från egna sajter och
via appar och aggregerande tjänster där Podcaster,
Acast, Poddtoppen, Podme och Spotify är några exem
pel. Det skapar en vildvuxen trädgård med många
platser där det går att hitta till favoritpodden. Men för
att göra en begränsning av den svenska marknaden, så
finns majoriteten av de mest intressanta kommersiella
poddarna i mätverktyget Poddindex.
Branschvalutan Poddindex ger annonsörer tillgång
till oberoende mätningar av olika poddars popularitet
och användning och hanteras sedan 2017 av Kantar.
Inte alla poddar som produceras i Sverige finns med
och Spotify och Podcaster, som är stora poddplatt
formar, ingår inte i Poddindex mätning. Över tid har
allt fler titlar kommit att ingå i branschvalutan, från
de stora med hundratusentals lyssnare per vecka till
de som bara har en handfull. November 2017 mätte
indexet användningen hos cirka 130 titlar, 2021 finns
uppgifter om fler än 700 titlar.
Strukturen på podcastens värdekedja börjar bli tyd
ligare och mer organiserad. En kreatör som gör en pod
cast kan gå in under en publishers paraply, publishern
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kopplar ihop podden och annonsörer – förvisso mot
avgifter eller del av intäkterna – och den sköter också
poddens tillgänglighet via olika plattformar, appar
och sajter. Poddindex mätning är uppbyggd kring en
struktur av publishers och plattformar. Företag som
Sveriges Radio och Acast fungerar som både och.
Tabell 2. Svenska aktörer på podcastmarknaden
Företag
Acast

Plattform

Publisher

Andel av titlar
(N=675)

x

x

62 %

Aller Media AB
Nent

x

Podplay

x

x

3%

x

1%
10 %

Bauer Media

x

Panc Media

x

Podspace

x

10 %
2%
20 %

Perfect Day Media

x

3%

Podme

x

1%

x

18 %

Sveriges Radio

x

Källa: Bearbetning av poddindex.se vecka 40 2021.

Många av de mest populära titlarna är publicerade av
Sveriges Radio, och P3 Dokumentär toppar årslistorna
år från år. Det speglar både intresset för journalistik
bland podcastanvändare och deras generella ålder
som stämmer överens med SR P3:s målgrupp. Årsrap
porten Poddindex 2020 pekar på ett ökat intresse för
samhällsrelevanta poddar, dokumentärer och brott
men också behovet av underhållning. Trendspaningen
framåt säger att intresset fortsätter vara högt för pod
dar som bygger på dokumentärt material och journa
listik – vid sidan om att följa redan kända profiler.
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Podden, publiken och pengarna

Allt fler lyssnar på podcast, mer än var femte svensk en
vanlig dag, och Mediebarometern 2020 visar att lyss
narna också la allt mer tid på dem. Det finns många möj
liga sätt att lyssna, från Sveriges Radios alltid reklamfria
utbud till kommersiella poddar som går att få reklamfria
mot betalning eller gratis med reklambudskap.
När det gäller just reklaminvesteringarna i poddar
syns en positiv trend och omsättningen mellan 2019
och 2020 ökade med 13 procent till 174 miljoner kro
nor. 58 procent av reklamen i podcast var sponsrade
budskap och traditionellt inklippt reklam utgjorde 42
procent. Men reklaminvesteringarna i podcast är jäm
fört med andra mediers reklamintäkter små. Till exem
pel utgör de en tiondel av investeringarna i online-video
och en femtedel av ljudradio. Likväl är det en positiv
utveckling mellan två år där många andra medieslag
tappar reklamintäkter. För 2021 räknar Institutet för
reklam- och mediestatistik (IRM) med att reklam
investeringarna i podcast ökar till 244 miljoner kronor.
Av samtliga IRM:s digitala kategorier är podcasts den
digitala mediekategori som har den högsta förväntade
tillväxten under 2021. (Dagens Media, 2021a).
I USA gick störst andel av reklaminvesteringarna i
podcast 2020 till segmentet nyheter/politik och högst till
växt var i segmenten vetenskap samt hälsa/träning. Både
IAB, som samlar aktörer inom digital marknadskom
munikation internationellt, och den oberoende Reuters
Institute pekar på den journalistiska poddens publik och
hur attraktiv den är för annonsörer: ålder mellan 20 till
40 år, högutbildade och bor i storstad (PwC, 2021).
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Det finns också en betalningsvilja för podcast. 5
procent av befolkningen mellan 9 och 85 år sa 2020
att de hade tillgång till en sådan betaltjänst. Upp
räknat är det ungefär 450 000 personer. I gruppen 25
till 34-åringar var andelen som högst, 8 procent. Det
genomsnittliga hushållet lade 19 kronor på abonne
mangstjänster för podcast 2020 vilket var en tillväxt
med 30 procent från 2019 och uppräknat motsvarar
det ett värde mellan 80 och 90 miljoner kronor. IRM
beräknar att användarna står för cirka en tredjedel av
podcastmarknadens omsättning.
De genrer som engagerar lyssnarna mest i podcast är
intervjuer, samhälle och kultur/underhållning. Det åter
speglas också i Poddindex topplista 2020, som bestod av
dokumentärer, krim, rysare, historia och samtal. Under
2021 flankeras P3 Dokumentär av populära Rättegångspodden, Ursäkta, Spöktimmen, Alex & Sigge och
Framgångspodden med flera (Grip & Ollevik, 2021).
Fördelningen mellan intäkter från plattformarnas pre
numerationstjänster och direkta bidrag via Swish eller
Patreon känner vi inte till. I dag ser det dock ut som att
floran av betalningsvägar kommer fortsätta att vara rik
men branschen kan mycket väl utveckla en mer domine
rande lösning ju mognare den blir.
Expansionsplaner och pandemin påverkade
företagen

Med så många olika betallösningar och distributions
vägar som podcast-marknaden består av är dess totala
storlek diffus. Intäktsstrukturen för podcast har byggt
på sponsorer och insprängda eller omkringliggande
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reklambudskap – alternativt donationer från lyss
narna. Detta förutsätter starka varumärken och trogen
publik. Sedan ett par år finns möjlighet för användarna
att teckna abonnemang på poddtjänster. Genom exem
pelvis ett abonnemang på Podme kan lyssnaren köpa
sig fri från reklambudskap.
Coronaåret 2020 präglades för podcast-aktörerna
av personalminskningar och annonsbortfall samtidigt
som poddlyssnandet ökade. Flera av företagen som
finns i Poddindex-strukturen redogör för stora omsätt
ningstapp under första halvan av 2020 men att det
vände under hösten. Som ett resultat av vändningen
och statens olika stöd fick flera av företagen svagt
positiva rörelseresultat. Undantaget är Podme som
fortsatte skala upp sin verksamhet. Omsättningen tre
dubblades jämfört med 2019 men företaget fortsatte
ha en negativ bruttomarginal (-55 procent). Acast
visade också växtvärk och ett negativt rörelseresultat
(bruttomarginal -16 procent), företaget expanderade
på fler marknader under 2020. Sveriges Radio som
finansieras med public service-avgifter påverkades inte
på samma sätt ekonomiskt av pandemin.
Under 2021 har det varit fortsatt rörelse på mark
naden. Perfect Day Media, som samlar flera populära
poddar, såldes till Pophouse som ägs av bland annat
Björn Ulvaeus och Universal Music. Under somma
ren tog Schibsted över majoriteten av aktierna i
Podme och ska satsa allt mer på podcastmarknaden
(Dagens Media, 2021b) och Acast introducerades på
Stockholmsbörsen.
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Journalistik i etablerade medier och andra kanaler

Journalistik i digitala kanaler bedrivs både av de stora
nyhetsmedierna och mindre aktörer både på nationell
och lokal nivå. När de stora nyhetsmedierna flyttar
över allt mer journalistik i digitala kanaler och format,
även lokalt, är risken att de slår ut de mindre aktörerna.
Samtidigt har forskning kring riktigt lokal journalistik
pekat på att den ofta förekommer just på orter där det
redan finns ett utbud av nyhetsmedier. Ser vi till sociala
medier respektive podcast är de förra snarare en kom
munikationskanal för nyhetsföretagen och samtidigt
en konkurrent om var publiken ska landa, medan pod
cast är en kompletterande innehållsform där dessutom
annonsörernas pengar inte primärt går till globala
aktörer. Inom podcast bedrivs än så länge många av de
populäraste titlarna av profiler och personer som inte
är knutna till stora nyhetsmedier. Nyhetsmedierna
har hittills satsat på poddar som utgår från den egna
journalistiken – men i och med Schibsteds satsning på
Podme ger sig ett mediehus nu in på den variationsrika
poddmarknaden.
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Public service som politisk
stridsfråga
Lars Nord*

Ingen svensk valrörelse är den andra helt lik. Ändå kan
en sak säkert sägas om svenska valrörelser i ett histo
riskt perspektiv: de handlar aldrig om mediepolitik.
Frågor om vad partierna velat göra med press, radio
och tv har i stället konsekvent förpassats bort från den
heta politiska striden de sista veckorna före valdagen.
I stället har uppgörelser oftast träffats mellan parti
erna bakom stängda förhandlingsdörrar, eller under
intryck från diskussioner med företrädare för medie
branschen (Nord, 2008).
Några gånger har det visserligen varit nära att
mediefrågor kommit upp i valdebatten. Frågan om
kommersiell radio och tv som alternativ till public ser
vice drevs på 1970-talet tämligen hårt av framför allt
vissa kretsar inom Moderaterna, men partiledningen
gjorde bedömningen att det inte var värt att lyfta frå
gan på ett särskilt sätt i valrörelsen eftersom den inte
sågs som särskilt valvinnande. Och strax före valet
* Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i
Sundsvall. Hans forskning handlar om valkampanjer, politisk journali
stik och mediepolitik.
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1991 uppstod en öppen kontrovers kring koncessio
nen för den nya tredje marksända tv-kanalen mellan
den socialdemokratiska regeringen och den borgerliga
oppositionen. Konflikten fick dock sin lösning i god tid
före valet eftersom ingen partiledning föreföll genuint
intresserad av att politisera frågan.
De senaste åren har dock mediefrågor kommit att bli
allt politiskt hetare, och då framför allt när det gäller
synen på public service-mediernas uppdrag och ställ
ning. En kritik som utgår från att dessa medier är par
tiska och vänsterorienterade har visserligen alltid före
kommit från högerhåll, men den har växt i intensitet
sedan framför allt Sverigedemokraterna drivit denna
fråga med större kraft i offentligheten. I valrörelsen 2018
beskrev som bekant till exempel partiledaren Jimmie
Åkesson Sveriges Radio P3 som en ”skitkanal” som han
skulle lägga ner om han var chef över den. Vidare upp
stod en stor debatt efter SVT:s beslut att i direktsänd
ning ta avstånd från ett av Åkessons uttalanden i den
avslutande partiledardebatten (ett beslut som senare
kom att klandras av Granskningsnämnden, som ansåg
att det kunde tolkas som ett politiskt ställningstagande
och stred mot kravet på opartiskhet).
Under 2020 skedde också en rad uppmärksammade
utspel från Sverigedemokraterna när dess ledande
företrädare till exempel föreslog att journalister skulle
kunna straffas med två indragna månadslöner eller
avsked om de kunde anses ha levererat ett partiskt inne
håll, eller att programbolagens ansvariga skulle kunna
kallas till riksdagens kulturutskott om politikerna
ansåg att ett program eller inslag avvikit från kravet på
opartiskhet. Samma år kom också fler kritiska uttalan
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den från ledande företrädare i Kristdemokraterna och
Moderaterna som kritiserade public service-medierna
och förordade ett smalare uppdrag för dessa, med mer
fokus på nyheter och fakta och med mindre inslag av
underhållning och förströelse.
Mer samlad och systematisk kritik

Det är därför korrekt att hävda att kritiken mot public
service från höger både har växt i omfattning, och änd
rat karaktär med tiden. Från att från början mest ha
gällt enskilda riksdagsledamöters eller kongressombuds
frustration över vad de uppfattat som ”vänstervridna”
barnprogram eller för få kristna programpunkter till en
mer samlad och mer systematisk kritik på en högre nivå,
nu också artikulerad av partiledare eller partisekrete
rare. Det är därför uppenbart att det tidigare långvariga
relativa parlamentariska samförståndet kring public
service-mediernas uppdrag och villkor nu har kommit
att ersättas av ett högre tonläge i debatten och mer av
öppen partipolitisk k
 onflikt.
Frågan om public service därmed också kommer att
politiseras i valrörelsen 2022 är därför högst relevant
att ställa. Detta särskilt sedan förre statsministern
Stefan Löfven i en intervju i Dagens Media sommaren
2021 deklarerade att Socialdemokraterna nu avsåg att
göra public service till en valfråga för att möta kritiken
från höger. Löfven deklarerade i intervjun att medie
politiken var en demokratifråga och att Socialdemo
kraterna tänkte ”tala om” angreppen på medierna i
den kommande valrörelsen (Scherman, 2021). Det får
anses vara ett unikt uttalande från en socialdemokra
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tisk partiordförande vars föregångare snarare på sin
tid gjorde allt som stod i deras makt för att undvika
att lyfta mediefrågor i valrörelsen. Huruvida Löfvens
efterträdare Magdalena Andersson avser att fullfölja
Löfvens strategi på detta område är tills vidare en
öppen fråga.
Känslan av förändringens vindar förstärktes också
när Moderaterna under sommaren 2021 presenterade
sitt nya mediepolitiska program som åtminstone till
vissa delar kunde uppfattas som en stark plädering
för förändringar av programbolagens villkor och ett
”smalare” public service-uppdrag. Det mediepolitiska
programmet visade i vart fall att skillnaderna i synen
på mediepolitiken mellan Moderaterna och Social
demokraterna nog aldrig varit större.
I programmet föreslogs bland annat att public ser
vice inte borde grundlagsskyddas utan ha samma kon
stitutionella skydd som andra medier, att Utbildningsradion (UR) borde avvecklas, att förhandsprövningen
av nya tjänster borde utvidgas, skärpas och överlåtas åt
en oberoende instans samt att en oberoende revisions
funktion skulle inrättas inom varje programbolag för
mer effektiva granskningar av saklighet och opartisk
het i bolagens produktion (Moderaterna, 2021).
Aldrig tidigare i Sverige har därmed en så stark poli
tisk opposition funnits som ifrågasatt de allmänfinan
sierade mediernas ställning. Det finns numera stora
likheter i synen på public service mellan Moderaterna.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, och före
trädare för dessa partier är också tämligen pigga på
att tala om de förändringar de tänker sig för den fram
tida mediepolitiken. Allt medan deras politiska mot
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ståndare i det rödgröna blocket i allmänhet mest lyfter
mediefrågorna när de ser sig tvungna att replikera på
angreppen från höger.
Delvis beror det på att andra delar av mediepoliti
ken snarast avpolitiserats. Det gäller inte minst i synen
på presstöd och mediestöd, där det idag uppenbarligen
finns ett brett samförstånd om behovet av att refor
mera stödet med tanke på den digitala omställningen.
Det är också ett huvudsyfte med den medieutredning
ledd av Mats Svegfors som dåvarande kulturminister
Amanda Lind tillkännagav hösten 2021. När det gäl
ler mediestödet har partierna med tiden närmat sig
varandra. De rödgröna förefaller öppna för att ersätta
otidsenliga stödformer, och en marknadsliberal oppo
sition accepterar numera tanken på att ett offentligt
stödsystem till dagspressen är nödvändigt. Frågan om
driftsstödet till dagspressen var i många decennier en
ideologisk vattendelare i svensk politik, medan upp
slutningen bakom ett starkt public service var närmast
monumental. Idag är det snarast tvärtom: samsyn om
presstödet, och splittring om public service.
Det politiska läget har därför helt klart förändrats.
Men talar det också för en politisering av mediefrå
gorna i valrörelsen 2022? Det vill säga att dessa frågor
då blir en del av partiernas valkampanjer, och antas
vara viktiga för att behålla gamla väljare och vinna nya.
Ingen självklar valfråga

Det som verkligen talar för att mediefrågorna för f örsta
gången kan bli en del av valrörelsen är förstås att den
mediepolitiska kritiken, i synnerhet kritiken mot public
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service, den här gången kommer från de kritiserande
partiernas ledande skikt och att de partier som är öppet
kritiska har ett rekordstort opinionsmässigt stöd. Mode
raterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna
har rimligen också ett behov att uppvisa enighet i ett
tillräckligt antal enskilda politiska sakfrågor för att
framstå som trovärdiga ”maktskiftespartier”. Public ser
vice kan helt klart vara en lämplig sådan fråga: den får
anses lagom tung politiskt, den har ett klart ideologiskt
symbolvärde och den är tämligen populär att driva bland
de redan övertygade anhängarna.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte
är mycket som tyder på att frågan engagerar större –
och opinionsmässigt mer betydelsefulla – väljargrup
per i särskilt stor utsträckning. Genomsnittliga väljare
har knappast särskilt genomgripande åsikter om hur
public service-systemet bör vara beskaffat och reglerat.
Däremot vet vi från regelbundna förtroendemätningar
att programbolagen Sveriges Radio och Sveriges Television åtnjuter ett stort förtroende bland svenska folket.
Det finns också många som uppskattar de program och
inslag som bolagen producerar. Intressant är att förtro
endet för programbolagen också är betydande bland
kristdemokratiska och moderata partisympatisörer. I
den senaste upplagan av Förtroendebarometern hade
ungefär två av tre kristdemokratiska och moderata
sympatisörer mycket stort eller ganska stort förtroende
för SR och SVT, medan det samma bara gällde för var
tredje anhängare av Sverigedemokraterna. Av samma
undersökning framgår också att svenska folkets förtro
ende för SR och SVT generellt ökade från 2020 till 2021
(Förtroendebarometern, 2021).
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En slutsats som kan dras av dessa opinionsdata är
rimligen att det kan vara förenat med vissa risker att
politisera frågan om public service i valrörelsen. Det
kan förvisso ge enkla poäng bland de redan över
tygade, men det är samtidigt knappast en fråga som
med automatik genererar stora, nya väljarströmmar
till de tre kritiska partierna. Bland väljarna är sanno
likt SR och SVT allra mest förknippade med enskilda
program – varav många är populära och uppskattade
– än med frågor om hur deras program ska granskas
och hur deras styrelser ska utses. Hårda angrepp mot
bolagen kan därför uppfattas som omotiverade och
överdrivna av stora väljargrupper.
Till detta ska läggas den roll som medierna själva
spelar i valrörelsen. Svenska valrörelser är i allt större
utsträckning medialiserade (Nord & Strömbäck, 2018).
Medierna spelar en stor roll för människors verklighets
uppfattningar och värderingar. Medierna har också ett
egenintresse av att bevaka – och till med ”överbevaka”
– mediepolitiska frågor. Politiska förslag om drastiska
nedskärningar eller förändringar av public service lär
därför leda till omfattande offentlig debatt och kritik
från såväl de allmänfinansierade mediernas företrädare
som från ledande publicister i kommersiella medier.
Dessa omständigheter gör sannolikt frågan något min
dre attraktiv att driva politiskt. Särskilt som det finns
så många fler lockande, lågt hängande frukter (invand
ring, lag och ordning, kärnkraft) att plocka i jämförelse
för den som enkelt vill vinna röster.
Det förefaller därför inte särskilt troligt att val
rörelsen 2022 kommer att domineras av en debatt om
public service-mediernas påstådda partiskhet. Temat
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lär helt säkert dyka upp på en eller annan valaffisch
och i åtskilliga Twitterflöden, men torde i övrigt sätta
få avtryck på valdebatten och den allmänna opinionen.
Det enda som möjligen kan påverka utvecklingen i en
motsatt riktning under valåret är om enstaka mycket
uppmärksammade händelser uppstår som kan skapa
tvivel om de allmänfinansierade mediernas opartisk
het och som får stor plats i debatten. Men det är då
snarare programbolagens egna tillkortakommanden
eller misstag som driver fram politiseringen i valrörel
sen, än utspel från enskilda politiska partier.
Dramatiken finns efter valdagen

Vad som händer efter valdagen är förstås också intres
sant, och kanske till och med mer intressant än valrö
relsen och valresultatet. Röstfördelningen brukar vara
någorlunda i linje med alla opinionsundersökningar
och bjuda på få överraskningar. Mer dramatik finns då
kring hur en kommande regering kan samla ett parla
mentariskt stöd, och hur en politik på olika områden
kan formas inom ramen för detta regeringsunderlag.
Klarar Socialdemokraterna av att behålla regerings
makten 2022 förefaller den framtida mediepolitiken
tämligen förutsägbar. Leder däremot valet till ett
regeringsskifte är frågan betydligt mer öppen.
Det är i så fall inte första gången en Moderatledd
regering utpekas som ett hot mot public service. Inför
valet 2006 varnade programbolagens ledningar för
konsekvenserna av en borgerlig mediepolitik. Till en
början besannades deras farhågor då den marknads
liberala Cecilia Stegö Chilò utsågs till kulturminister
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och snabbt förklarade att hon ville riva upp och för
korta det gällande sändningstillståndet. Hon ersat
tes dock snabbt av den mer kulturkonservativa Lena
Adelsohn Liljeroth som under nära åtta år som mode
rat kulturminister knappast stod i spetsen för någon
utpräglat public service-fientlig politik. Mediepoliti
ken spelade i stället snarast en tämligen undanskymd
roll under alliansregeringens år vid makten.
Men då var då, och nu är nu. En ny majoritetssitu
ation i riksdagen efter valet kan förstås innebära att
partiöverläggningar också resulterar i förändringar
av public service-mediernas villkor när en eventuell
ny regering ska mejsla fram en ny kulturpolitik. Det
beror naturligtvis på vilka partier som befinner sig i
sådana förhandlingar, vilka frågor de har bestämt sig
för att särskilt driva i dessa förhandlingar, och vad de
anser vara mer eller mindre möjligt att kompromissa
om. Inte mycket talar för att public service förs fram
som en huvudfråga när en regeringsförklaring ska
förhandlas fram. Däremot är det inte helt otänkbart
att frågan blir en del av en politisk byteshandel mellan
partierna, och att villkoren för public service sätts i
relation till hur någon annan politisk fråga avgörs.
I så fall skulle också det mesta vara sig likt i svensk
mediepolitik. De viktigaste besluten har nämligen
aldrig följt efter spektakulära partipolitiska utspel
eller högljudda offentliga meningsutbyten. I stället
har grunderna för den svenska mediepolitiken nästan
alltid lagts i samband med överläggningar och möten
bakom stängda dörrar där villkoren för medierna
huvudsakligen formats efter kompromisser utifrån
olika särintressens önskemål och prioriteringar.
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