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Ägarkoncentrationen 
fortsätter att öka
Martin Olsson och Leo Wallentin*

Ägarkoncentrationen fortsätter att öka och i nästan 
varannan kommun finns det nu bara ett mediehus 
representerat. Då är alla medieslag och små enmans-
redaktioner inräknade.

Samtidigt som ägarkoncentrationen tilltar har de 
vita fläckarna på redaktionskartan, alltså kommuner 
helt utan lokala redaktioner, slutat öka. Det är tydligt 
när vi tittar tillbaka i Institutet för medie studiers data-
bas över alla medieredaktioner som bevakar lokalsam-
hället1. Databasen sträcker sig från årsskiftet 2014/2015 
och ger en bild både över hur den redaktionella när-
varon ute i landet förändrats, samt hur samman-
sättningen av medier som bevakar lokalsamhället ser 
ut och har förändrats över tid.

Under kartläggningens första år minskade både 
antalet titlar och antalet redaktioner stadigt, sam-
tidigt som de vita fläckarna på kommunkartan blev 

* Martin Olsson och Leonard Wallentin är datajournalister på J++ och på 
nyhetssajten Newsworthy.

1 Här ingår redaktioner med ”regelbunden, allsidig bevakning av lokal-
samhället”. Se metodavsnittet i slutet av kapitlet för en mer detaljerad 
genomgång av urvalskriterierna.
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fler. Men omkring decennieskiftet 2019/20 skedde ett 
tydligt trendbrott. Nedgången stannade av och anta-
let redaktioner slutade minska. Det så kallade vita 
fläckar- stödet, en del av mediestödet som öronmärkts 
just för att öka den redaktionella bevakningen i under-
bevakade områden, ser ut att åtminstone ha varit en 
starkt bidragande faktor. Och om det under 2010-talet 
i mycket var nyhetsbloggar och gratistidningar som 
startade när större dagspressredaktioner lades ner, har 
under de senaste åren också stora lokaltidningarna – 
och public service – startat redaktioner.

Parallellt med redaktionernas död och återuppstån-
delse har en annan trend varit milt sagt iögonfallande: 
Den ökande ägarkoncentrationen. De fem största 
ägarkoncernerna (i antal titlar och redaktioner) med 
Bonnier News Local i täten står bakom över 60 procent 
av redaktionerna. Det har gjort att antalet kommuner 
med endast en koncern representerad med redaktion 
har ökat och den utvecklingen visar inga tecken på att 
stanna av. Räknar vi in samtliga redaktioner, oavsett 
storlek och medietyp, och lite generöst räknar obero-
ende ägare och små annonsblad som egna koncerner, så 
har ändå nästan hälften av kommunerna, 141 stycken, 
representation av endast en koncern. Mäter vi endast 
i dagspresskategorin har 174 kommuner ”koncern-
monopol”. Motsvarande siffra när vi började mäta 
2015 var 155.
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Fig. 1. Antal kommuner med bara en ägare, i slutet av oktober

År
Kommuner med endast  

en ägare
Kommuner med endast  

en dagspressägare

2015 134 155

2016 135 155

2017 132 150

2018 131 158

2019 132 165

2020 139 173

2021 137 174

2022 141 174

De vita fläckarna fortsätter minska

Antalet vita fläckar fortsätter att minska något efter 
en toppnotering 2019. Det senaste årets minskning 
förklaras av att SVT öppnat redaktioner bland annat 
i Dorotea och Märsta (Sigtuna kommun), och att 
Arvika Nyheter (NWT) nu finns i Eda kommun. Även 
gratistidningen Mitt i kommer sedan i fjol ut i Sigtuna, 
men har redaktionen i Kista i Stockholm.

Den stora bilden av hur redaktionerna är fördelade 
över landet förändras inte av de enstaka förändringarna 
sedan i fjol. Med det klumpiga måttet ”redaktioner per 
invånare” är det fortfarande storstädernas kranskom-
muner, snarare än landsbygden, som har minst antal 
redaktioner i förhållande till befolkningen. I de tre stor-
stadsområdena går det flest redaktioner per invånare i 
Göteborgsregionen, och minst antal redaktioner per 
invånare i Stockholmsområdet. Den jämförelsen tar 
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inte hänsyn till de vitt skilda redaktionsstorlekarna, där 
landets största redaktioner ligger i Stockholm. Men det 
säger möjligen något om mångfalden i bevakningen.

Fig. 2. Vita fläckar enligt två redaktionsdefinitioner

År
Kommuner som saknar 

redaktion i egentlig mening

Kommuner som saknar 
redaktionell närvaro  

i vidare mening

2015 53 37

2016 53 38

2017 58 40

2018 61 43

2019 68 46

2020 64 42

2021 63 41

2022 61 40

Fem koncerner äger lokalmedierna

De fem koncernerna Bonnier, Gota, NWT, NTM och 
Stampen står för drygt 60 procent av lokalredaktio-
nerna, och public service för knappt en fjärdedel. Det är 
ungefär samma siffror som i fjol. Bonnier News Local 
fortsätter sakta att växa, mätt i antal redaktioner. I 
public service-världen har SVT öppnat ytterligare nya 
redaktioner, men förändringen är framför allt synlig 
över flera år.
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Fig. 3. Redaktioner (svart) respektive riktade titlar 
(mörkgrått)

Stampen NTM

Bonnier

NWT

Gota



Ägarkoncentrationen fortsätter att öka | 1918 | Martin Olsson och Leo Wallentin

Bonnier News Locals expansion de senaste åren gör att 
koncernen ensam nu täcker nästan 30 procent av Sveri-
ges kommuner med antingen en fysisk redaktion eller 
med en ”riktad titel”. Bonnier finns nu i 84 kommuner, 
med de titlar som omfattas av kommundatabasen. Det 
är långt fler än någon av de övriga dagstidnings jättarna; 
Gota Media (41 kommuner), NTM (37), NWT (29), 
Stampen (21) och Hall Media (20).

Just nu är det dock i Stampenvärlden som det händer 
mest: Stampen startade i slutet av oktober Härryda- 
Posten, och står i begrepp att starta Mark-Posten, 
samt att köpa Melleruds Nyheter. I Varbergs kom-
mun lade de ner Varbergsposten och sade upp perso-
nalen där i januari. Genast passade Markbladet, en 
lokal gratistidningskoncern som fram till 2004 ägde 
Varbergs posten, på att starta en ny gratistidning: Var-
bergs Tidning. Då kontrade Stampen med att starta 
Nya Varbergsposten – den här gången producerad av 
reportrar från bemanningsföretag – för att försöka 
försvara Varbergsmarknaden. Därmed har Stampens 
nedläggningsförsök lett till att kommunen nu plöts-
ligt har tre tidningsredaktioner (även Hallandspostens 
huvudredaktion ligger i Varberg), förutom de båda 
public service-redaktionerna.
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Fig. 4. De fem största koncernernas andel av redaktionerna 
och kommunerna, public service borträknade

År
Andel av  

redaktionerna2
Andel av  

kommunerna Inräknade ägare

2015 36 % 48 %
Gota!· Mittmedia!· 
NTM!· NWT!· Hall

2016 36 % 49 %
Gota · Mittmedia · NTM 

· NWT · Hall

2017 38 % 47 %
Gota!· Bonnier!· NTM!· 

NWT!· Hall

2018 40 % 47 %
Gota!· Bonnier!· NTM!· 

NWT!· Hall

2019 47 % 49 %
Gota!· Bonnier!· NTM!· 

NWT!· Hall

2020 52 % 57 %
Gota!· Bonnier!· NTM!· 

NWT!· Hall

2021 60 % 64 %
Bonnier!· Gota!· NTM!· 

Stampen!· NWT

2022 61 % 66 %
Bonnier!· Gota!· NTM!· 

Stampen!· NWT

Det finns allt färre titlar utanför de stora koncernerna. 
Inom den prenumererade dagspressen fanns hösten 
2022 bara tio helt självständiga lokala titlar i lika 
många kommuner, att jämföra med 20 titlar i 30 kom-
muner år 2015. Mäter vi redaktionell närvaro så har 
antalet kommuner med en redaktion som inte ingår i 
någon av de stora koncernerna sjunkit från 130 år 2015 
till 102 år 2022.

2 Siffrorna i den här kolumnen har reviderats sedan motsvarande tabell 
publicerades i årsboken 2021.
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Kommunerna saknar granskningar

Som en del i arbetet med att kvalitetssäkra kommun-
databasen genomfördes under oktober 2022 en enkät 
till landets kommuner. I den har vi också frågat hur 
de svarande uppfattar den mediala bevakningen av 
kommunen.

Det är i första hand personer med titlar inom kom-
munikations- och informationsområdet – både chefer 
och kommunikatörer – i kommunerna som har svarat 
på enkäten, men även några kansli- och kommunchefer.

Svarsfrekvensen i årets enkät har varit låg; Knappt 
hälften av kommunerna har svarat. Bortfallet finns i 
alla typer av kommuner, men är särskilt stort i de som, 
i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommun-
gruppsindelning, kategoriseras som större stad eller 
landsbygdskommun. Trots det syns inte några drama-
tiska förändringar i svaren jämfört med tidigare år. När 
respondenterna ska bedöma hur väl rapporteringen av 
kommunen sköts av lokala medier, där 1 är uselt och 7 
är mycket bra, blir medelbetyget 4,8 – vilket är någon 
tiondel lägre än 2021 och exakt samma som 2020.

De flesta uppger att kvaliteten på SVT:s regionala 
redaktioners och P4:s bevakning av lokala frågor har 
varit oförändrad (SVT: 63 procent, SR: 71 procent) det 
senaste året, medan 15 respektive 27 procent tycker 
att rapporteringen blivit bättre eller mycket bättre. 
Sju procent uppger att rapporteringen hos SVT blivit 
sämre medan sex procent menar att kvaliteten hos P4 
minskat.

Även när det gäller prenumererad dagspress anger 
de flesta – sex av tio – att den journalistiska rapporte-



Ägarkoncentrationen fortsätter att öka | 2322 | Martin Olsson och Leo Wallentin

ringen om lokala kommunala frågor varit oförändrad 
det senaste året, men här är det en större andel som 
tycker att rapporteringen blivit sämre eller mycket 
sämre än som tycker att den blivit bättre eller mycket 
bättre (19 respektive 14 procent).

Av de frivilliga fritextsvaren framgår att många 
kommuner räknar främst med bevakning från dags-
pressen, eftersom P4-kanalerna och SVT:s regionala 
redaktioner generellt bevakar större områden, som 
länet. Att fler tycker att dagspressens bevakning blivit 
sämre kan nog delvis förklaras med att de förväntas 
bevaka mer av som händer i kommunen.

I fritextsvaren uppger också flera kommuner att de 
ligger i medieskugga, inte minst kommuner där lokal- 
och regionalmediernas huvudredaktion inte ligger.

Vår kommun är en liten kommun intill en större stad. 
Rapporteringen som görs är bra men hamnar inte i fokus, 
och visar också en så liten del av vad som händer.

Kommunikationsstrateg, kommun i Svealand

Flera kommuner svarar att de inte vill ha någon åsikt 
om hur bevakningen av kommunens verksamhet sköts 
eftersom media står fria att göra som de vill. De som 
däremot har invändningar nämner för hårda vink-
lingar, för många sakfel och i något fall att kommunen 
inte fått komma till tals tillräckligt i någon fråga. Det är 
också invändningar som funnits i tidigare års enkäter.

Däremot tycker vi oss kunna se en ökande efter-
frågan efter analyser och granskningar av politiken 
och verksamheten i den egna kommunen.
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Det finns inget utrymme för granskning, tyvärr, varken 
hos lokaltidningen eller SR lokalt. Framför allt att granska 
den politiska överbyggnaden, det uppdraget sköter man 
inte i dag så som även redaktionerna själva skulle vilja.”

Kommunikationsstrateg, kommun i Götaland

En kommun skriver att länstidningen inför valet i hös-
tas inte publicerade en enda riktig artikel om den lokala 
politiken i kommunen från det att förtidsröstandet 
inleddes fram till valdagen.

Den senaste tiden har det också blivit allt tydligare att 
(framförallt) [länstidningen] lutar sig allt mer mot kom-
munens pressmeddelanden, webbnyheter och Facebook-
inlägg i sin rapportering. Kortsiktigt kanske inget som en 
kommunkommunikatör direkt har något emot, men ur ett 
långsiktigt perspektiv riskerar det ju urholka demokratin.

Informationschef, kommun i Svealand

Det är inte den enda kommunen som uttrycker förvå-
ning över att pressmeddelanden går rätt in på nyhets-
sajterna och att kommunala beslut rapporteras relativt 
okritiskt, utan någon vidare analys.

SVT och P4 ringer bara när något har hänt. Det finns 
stora brister i granskning och bevakning av kommu-
nens förehavanden. Det händer att media tar pressmed-
delanden från kommunala kanaler utan att ens ringa ett 
 telefonsamtal. Uselt!

Kommunikationsstrateg, kommun i Norrland
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Metod

I kommundatabasen ingår redaktioner med ”regel-
bunden, allsidig bevakning av lokalsamhället”. Det 
är en innehållsmässigt något vidare definition än till 
exempel mediestödsförordningens begrepp ”allmänt 
nyhetsmedium”. Så räknar vi till exempel även in en 
del reklamblad som bedömts producera tillräckligt 
mångsidigt, lokalbevakande innehåll. ”Regelbunden” 
tolkas som att mediet måste ges upp eller uppdateras 
minst 12 gånger om året. Det diskvalificerar en del 
månatliga gratistidningar med utgivningsuppehåll 
under sommaren. Vi bedömer inte innehållets kvalitet.

Om en medietitel bedöms leva upp till inkluderings-
kriterierna så räknas dess lokala redaktioner in här, oav-
sett hur stora eller små de är. Vi gör ingen skillnad på till 
exempel Dagens Nyheters Stockholmsredaktion och en 
enmansredaktion. Däremot skiljer vi på redaktioner i 
snäv bemärkelse, som är arbetsplatser med regelbunden 
bemanning (”ett skrivbord och en skylt på dörren”), och 
”icke-redaktioner” som ändå specifikt bevakar en kom-
mun. De senare kallas här riktade titlar, och hit räknas 
till exempel de av Mitt i-tidningarna i Stockholm som är 
helt ägnade åt att bevaka en kommun, men gör det från 
en redaktion i en närliggande kommun (Mitt i Sigtuna 
är en ”riktad titel” i Sigtuna, och ingår alltså i den vidare 
redaktionsdefinitionen, men inte i den smalare). Hit 
räknas också många lokala nyhetssajter och annons-
blad som inte har en redaktion i egentlig mening, men 
som bevakar en specifik kommun.

En teknisk avgränsning har också gjorts: Vi kräver 
att onlinepublikationer finns på en egen plattform 
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(exempelvis en egen sajt). Vi har därmed inte gjort 
några försök att inkludera exempelvis journalistiska 
satsningar i sociala medier eller nyhetsbrev. Publika-
tioner som kommer ut endast på webb kodas i data-
basen som nyhetssajt, medan övriga kodas som exem-
pelvis dagspress eller etermedium.

Databasen uppdateras löpande, baserat på uppgifter 
i branschmedier, en årlig enkät till landets kommuners 
kommunikationsavdelningar, tips och egna efterforsk-
ningar. Det dröjer ibland innan ändrade förhållanden 
kommer till vår kännedom, och ändringar kan föras in 
långt i efterhand. Det gör att tidigare års siffror över till 
exempel antal titlar, redaktioner och vita fläckar kan 
skilja sig något mellan tabeller i den här texten, och 
tidigare publiceringar. Den temporala upplösningen är 
daglig (det vill säga att vi anger exakta start- och slut-
datum för redaktioner, ägarförhållanden, med mera.), 
men en del tidsangivelser är till sin natur ungefärliga. 
Det gäller till exempel nyhetssajter som sakta börjat 
uppdateras allt mer sällan, tills vi en dag bedömt att 
de inte längre lever upp till frekvenskravet; Liksom 
reklamblad som rört sig från mer redaktionell bevak-
ning till huvudsakligen textreklam, eller tvärtom.

Tips på fel i databasen tas tacksamt emot på 
 stockholms@jplusplus.org.

Ett publikt gränssnitt till delar av innehållet i data-
basen finns på: https://kommundatabas.mediestudier.se


