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Tillfällig ökning  
av reklamintäkterna
En studie av reklamintäkter hos svenska medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2023

Tobias Hedström, Per Henckel 
och Madeleine Thor*

Efter ett tufft 2020 ökade reklamintäkterna rekord-
artat under 20211. Reklamintäkterna till journalistik 
följde med i uppgången, dock inte med samma styrka 
som de totala reklaminvesteringarna.

Reklamintäkterna hos svenska medier med nyhets-
journalistiskt innehåll har minskat med nära 60 pro-
cent mellan 2008 och 2021. Under 2021 upplevde den 
totala mediemarknaden en kraftig rekyl och inte bara 
återhämtade tappet från 2020, ett år som kraftigt präg-
lades av Covid-19-pandemin, utan överträffade även 
omsättningsnivån från 2019. Även reklamintäkterna 
till journalistik utvecklades positivt och växte för första 
gången sedan 2010. Totalt växte kategorin med nära 

* Tobias Hedström och Per Henckel är analytiker på Institutet för reklam- 
och mediestatistik. Madeleine Thor är vd på Institutet för reklam- och 
mediestatistik.

1 Alla uppgifter i rapporten är i fasta priser räknat i 2008 års priser, dvs 
hänsyn tas till inflationen, om inget annat anges.
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10 procent i löpande priser och 7,4 procent justerat för 
inflationen i fasta priser.

Institutet för reklam- och mediestatistiks (IRM) 
prognos indikerar dock att ökningen är tillfällig och att 
reklamintäkter till journalistik kommer att fortsätta 
minska under 2022 och 2023. Eftersom digital annon-
sering ökar sin andel av de totala reklamintäkterna 
till journalistik, finns förutsättningarna att tappet blir 
mindre – på sikt kanske intäkterna till och med kan 
komma att stabiliseras.

Reklammarknadens drivkrafter

Reklammarknadens utveckling påverkas av både kon-
junkturella och strukturella drivkrafter.

Konjunkturen påverkar reklammarknaden i ett kor-
tare perspektiv: Utrymmet för privat konsumtion och 
näringslivets lönsamhet är centrala faktorer för reklam-
marknadens utveckling. En konsumtionsökning, och 
därmed ökad omsättning i detaljhandeln, får positiva 
effekter på annonsmarknaden. Vid tider av svår ekono-
misk nedgång förstärks de konjunkturella effekterna 
och orsakar stora tapp för reklaminvestering. Volatili-
teten för reklammarknaden är därmed högre än för den 
totala ekonomiska utvecklingen.

Strukturella drivkrafter styr utvecklingen på lång 
sikt: Omvärld, teknikutveckling och nya produkter kan 
ändra konkurrensförhållandena för medier. När skiftet 
från tryckta medier var som tydligast observerades ett 
ökat gap mellan BNP och reklammarknadens utveckling 
som ett resultat av strukturella förändringar. Under peri-
oden 2016–2018, när de digitala kanalerna uppvisade 
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en kraftig tillväxt, låg strukturella drivkrafter bakom en 
motsatt rörelse vilket gav reklaminvesteringar en högre 
tillväxttakt än BNP. Under 2020 drabbades även den 
totala reklaminvesteringen negativt av coronapandemin 
men redan 2021 upplevde marknaden en kraftig rekyl 
driven av en unikt stark utveckling för digitala reklam-
investeringar.

Figur 1. Utvecklingen för BNP och köp av reklamutrymme i 
medier; Index 2000–2021 
Basår: 2000, fasta priser

Källa: IRM och Statistiska Centralbyrån

Totala reklaminvesteringar i medier

Reklamintäkterna för hela mediemarknaden uppvisade 
en rekordstark tillväxt under 2021 och växte med 16,1 
procent i fasta priser. Under 2020 drabbades den totala 
reklamintäkten hårt. Den samlade minskningen för de 
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80

100

120

140

160

180

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BNP Köp av reklamutrymme i medier



Tillfällig ökning av reklamintäkterna | 2928 | Tobias Hedström, Per Henckel och Madeleine Thor

sedan finanskrisen 2009. Den starka tillväxten under 
2021 innebär att hela tappet från året innan återhämta-
des och dessutom överträffades.

Tillväxten drevs av en unikt stark utveckling för 
reklaminvesteringar i digitala medier, vilka ökade med 
nästan 23 procent under 2021. Under året tillkom när-
mare 5,2 miljarder kronor till digital marknadsföring 
vilket, tillsammans med en relativ återhämtning för 
övriga medier, gjorde att annonsmarknaden slog ett nytt 
rekord med en omsättning på 40,7 miljarder kronor.

Figur 2. Totala reklaminvesteringar i medier 2008–2023 
(prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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2021 är anmärkningsvärd och ökningen var nästintill 
dubbelt så stor som de tidigare största ökningarna.

Samtidigt har den tryckta dagspressen, trots viss 
positiv utveckling under återhämtningen efter både 
finanskrisen och coronapandemin, upplevt en ned-
gång under perioden med i genomsnitt nästan 11 pro-
cent årligen. Därmed växlas reklaminvesteringar från 
tryckta till digitala medier. Den starka digitala utveck-
lingen har därför kompenserat för minskade intäkter 
för tryckta medier och har orsakat en ökande total 
reklaminvestering.

Figur 3. Reklaminvesteringar i tryckta respektive digitala 
medier 2010–2021, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Under pandemin tilltog förändringstakten för det 
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2020 och 2021 resulterade i ett fortsatt tapp som dock i 
förhållande till 2020 var relativt mildare. Det struktu-
rella skiftet från tryckta medier till digitala förväntas 
fortsätta under prognosperioden 2022 och 2023.

Figur 4. Reklamkakan 2021, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

Figur 5. Årlig ökning av digital reklaminvestering 2013–2021, 
fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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Medier med nyhetsjournalistik

Under 2021 uppgick omsättningen i reklamutrymme 
hos tidningar, tv, fackpress och sajter med nyhets-
journalistiskt nyhetsinnehåll till 4,9 miljarder kronor, 
räknat i 2008 års priser2. År 2008 var motsvarande 
siffra strax under 12 miljarder kronor. Därmed har 
investeringen minskat med nästan 7 miljarder kronor 
eller 59 procent under perioden 2008–2021. Reklam-
intäkter 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. Som följd av de 
senaste årens intäktstapp har marknaden varit präglad 
av neddragningar och konsolidering.

Figur 6. Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll, fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM

2 Notera att IRM har till årets studie reviderat historiken avseende omsätt-
ningen i reklamutrymme hos gratistidningar.
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Reklamutveckling 2008–2023 (prognos)

Reklamomsättningen hos tidningar, tv, fackpress och 
sajter med nyhetsinnehåll reducerades med knappt 
två miljarder kronor under finanskrisen 2009 för att 
sedan, i fasta priser rensat för inflation, få en åter-
hämtning med knappt en miljard kronor under 2010. 
Sedan 2011 har nedgången fram till 2021 varit obru-
ten, även de år när reklammarknaden som helhet 
visat positiv utveckling. I genomsnitt har medier som 
producerar nyhetsjournalistik tappat 535 miljoner 
kronor årligen mellan 2008–2021, den genomsnitt-
liga procentuella minskningen under perioden är 6,6 
procent per år.

Under 2021 ökade reklamomsättningen för medier 
med journalistiskt innehåll med 7,4 procent vilket 
innebär en ökning på drygt 330 miljoner kronor i fasta 
priser. Detta är första gången reklamintäkterna hos 
medier med nyhetsjournalistiskt innehåll ökar sedan 
återhämtningen efter finanskrisen 2010. IRM förvän-
tar dock att återhämtningen under 2021 är tillfällig 
och att reklamintäkterna kommer att återgå till en 
 fallande trend under 2022 och 2023.

Under pandemin tilltog kraften för de strukturella 
drivkrafterna i reklammarknaden. För tryckta nyhets-
medier innebar det att nedgången förstärktes under 
2020. Under 2021 har tryckta nyhetsmedier inte upp-
levt en större återhämtning, däremot har den struktu-
rella nedåtgående trenden avtagit till viss del tack vare 
den mycket negativa utvecklingen under 2020. Den 
strukturella utvecklingen har därmed återgått till den 
långsiktiga trenden och de tryckta nyhetsmedierna har 
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utvecklats relativt bättre efter det kraftigare tappet 
under 2020.

De digitala nyhetsmedierna hade två på varandra 
följande tuffa år under 2019 och 2020. Under 2019 
medförde spelregleringen negativa konsekvenser och 
under 2020 hade pandemin en negativ påverkan för 
reklamintäkterna till digitala nyhetsmedier. Detta 
medförde att digitala nyhetsmedier under dessa två 
år hade en negativ utveckling. De kunde därmed inte 
kompensera tappet hos tryckta nyhetsmedier vilket 
hade en negativ påverkan för de samlade reklamintäk-
terna till nyhetsjournalistik.

Under 2021 har de totala reklaminvesteringarna 
stått för en återhämtning som saknar motstycke där 
tillväxten har drivits av en unikt stark utveckling för 
digitala reklaminvesteringar. Detta har varit gynnsamt 
för digitala nyhetsmedier vilka under föregående år 
följde med i den mycket starka digitala utvecklingen.

Reklamintäkterna till medier med nyhetsjournalis-
tiskt innehåll har under 2021 kunnat uppvisa en tillväxt. 
De tryckta nyhetsmedierna har uppvisat en mindre till-
bakagång. De digitala nyhetsmedierna kan med råge 
kompensera för denna tillbakagång eftersom den digi-
tala utvecklingen som helhet varit mycket stark.

Under 2022 förväntar IRM att reklamintäkterna 
hos medier med nyhetsjournalistiskt innehåll kommer 
att minska med -8,9 procent i fasta priser. 2021 blev 
ett starkt år, vilket innebär starka jämförelsesiffror. En 
stor del av den förväntade återhämtningen efter pan-
demin är redan genomförd. Dock kommer framför allt 
de tryckta nyhetsmedierna under början av 2022 fort-
satt befinna sig i en återhämtningsfas efter pandemin.
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Den förväntade mycket höga inflationen får en större 
påverkan är normalt för tillväxten i fasta priser under 
både 2022 och 2023. I löpande priser förväntas reklam-
intäkterna hos medier med nyhetsjournalistiskt inne-
håll endast att minska med -1,7 procent under 2022 
vilket undantaget 2021 skulle vara det starkaste utfallet 
sedan 2010.

Figur 7. Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2023 (prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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-4,0 procent vilket är ett relativt mindre tapp än det 
genomsnittliga tappet under 2008–2021. På lite längre 
sikt förväntar IRM att reklamintäkterna till nyhets-
journalistik kommer att uppvisa en mer stabil trend än 
den nedgång som varit gällande sedan 2008. Med tiden 
kommer de digitala reklamintäkterna för nyhetsmedier 
ta en allt större andel och då minskar de tryckta nyhets-
mediernas negativa påverkan på helheten.

Marknadsandel 2008 jämfört med 2021

Från år 2008 till år 2021 har reklaminvesteringarna hos 
tidningar, tv, tidskrifter och sajter med nyhetsinnehåll 
minskat i andel av total reklaminvestering, från 36 pro-
cent till 12 procent av annonsörernas medieköp.

Figur 8. Andel av reklaminvestering som tillfaller medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll 2008 och 2021, fasta priser (basår 
2008)

Källa: IRM

Andra
medier
64 %

Andra
medier
88 %

Medier med 
journalistiskt 

innehåll 
12 %

Medier med 
journalistiskt 

innehåll 
36 %

Total
reklaminvestering 

2021
40 653 kr

Total
reklaminvestering 

2008

36,0% 34,5% 35,3% 34,3% 31,9% 29,7% 28,0% 25,6% 22,7% 19,7% 17,6% 15,1% 12,9% 12,0% 10,9% 10,1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22
p

20
23
p

A
nd

el
 a

v 
re

kl
am

in
ve

st
er

in
g 

i m
ed

ie
r



Tillfällig ökning av reklamintäkterna | 3736 | Tobias Hedström, Per Henckel och Madeleine Thor

Andelsutveckling 2008–2023 (prognos)

Andelen av reklaminvesteringarna som tillfaller 
medier med nyhetsjournalistiskt innehåll har stadigt 
minskat under den undersökta tidsperioden även om 
en avmattning av den avtagande trenden framträder 
under de tre sista åren. 

Figur 9. Andelsutveckling för medier med nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2008–2023 (prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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större andel utav reklamintäkter till nyhetsjournalis-
tiskt innehåll stabiliseras utvecklingen.

Figur 10. Förändring i andel av reklaminvestering hos medier 
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2009–2023 (prognos), fasta 
priser (basår 2008)

Källa: IRM
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trenden för reklaminvesteringen i medier med nyhets-
journalistiskt innehåll kommer att fortsätta men med 
förminskad styrka.

Figur 11. Index reklaminvestering 2008–2023 (prognos), fasta 
priser (basår 2008)

Källa: IRM

Figur 12. Tillväxt i total reklaminvestering / nyhetsjournalistiskt 
innehåll 2021–2023 (prognos), fasta priser (basår 2008)

Källa: IRM
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis har reklaminvesteringen i medier 
med journalistiskt innehåll upplevt ett trendbrott 
under 2021 med växande intäkter. Detta skall dock 
ställas i relation till den stora minskningen under 
corona året 2020 och IRM bedömer att uppgången 
under 2021 är tillfällig.

Under både 2022 och 2023 förväntas reklaminveste-
ringarna till medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 
att minska med 8,9 respektive 8,4 procent. 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 förutsättningar att 
växa, finns möjligheten att de digitala intäkterna på 
sikt kan kompensera för tappet hos tryckta medier.
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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.

På uppdrag av Institutet för mediestudier har IRM 
för åttonde gången tagit fram en bedömning kring 
reklamintäkter för medier med  nyhetsjournalistiskt 
innehåll. Reklamintäkterna och prognosen över reklam-
intäkterna har inhämtats från IRM:s prognos som 
publicerades den 27 maj 2022. I enlighet med upp-
dragsgivarens önske mål definieras journalistik här 
endast som allmän nyhetsjournalistik (läs mer i bila-
gor). Mediernas intäkter rapporteras till IRM per 
titel / sajt, IRM har gjort antaganden och avgjort vilka 
titlar / sajter som skall klassificeras som journalistik 
baserat på gällande definition. Följande mediekate-
gorier omfattas av  undersökningen:

Dagspress och gratistidningar
• Tryckt utgåva
• Digital display
• Online video
• Digital eftertextannonsering

Tidskrifter
• Tryckt utgåva
• Digital display
• Online video
• Digital eftertextannonsering
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Tv
• Broadcast tv
• Digital Display
• Online video

Digitala nyhetsmedier
• Digital display
• Online video
• Digital eftertextannonsering

I digitala intäkter ingår alla plattformar och format, 
även mobil och till exempel native. Resultaten av 
undersökningen redovisas som en total omsättning, 
inte nedbrutet på medieslag, med syftet att inte expo-
nera enskilda aktörer. Alla uppgifter är i fasta priser 
räknat i 2008 års priser, det vill säga att hänsyn tas 
till inflationen. Under större delen av den undersökta 
perioden har inflationen varit tämligen låg, inflations-
ökningen förväntas bli högre under 2022 men även den 
låga inflationstakten får en inverkan över tid. Dock 
förändras inte studiens huvudsakliga resonemang och 
slutsatser beroende på om löpande eller fasta priser 
används.

Urval och definition

Urval av titlar / sajter för varje segment har skett i sam-
råd mellan IRM och Institutet för mediestudier. IRM 
har utgått från respektive aktör och inkluderat dess 
titel / sajt såvida den i huvudsak innehåller nyhets- och 
samhällsbevakning. Tidigare urval har återanvänts för 
uppdateringen till och med 2021 då IRM bedömt alla 
tidigare aktörer som relevanta.
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Institutet för mediestudier har utgått från Medie-
stödsnämndens (och tidigare Presstödsnämndens) 
riktlinjer i sin beskrivning om innehållet som aktuell 
allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opini-
onsbildning. 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 definitionen är 
viktigt att titlarna / sajterna i urvalet ska ha:

• En relativt hög utgivningstakt (minst 1 utgåva / sänd-
ning per vecka)

• Riktade till en svensk målgrupp
• En hög andel eget innehåll, alternativt eget exklusivt 

innehåll av svensk redaktion.

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 registrerade 
sändningstid multipliceras med dess genomsnittliga tit-
tande, andel av bruttotittandet.

Lista över utvalda titlar / sajter

Adaktusson, Aftonbladet, Aftonbladet Morgon, 
Affärs världen, Akhbar Skåne, Alekuriren, Alingsås 
Kuriren, Alingsås Tidning, Angeläget med Adak-



Tillfällig ökning av reklamintäkterna | 4544 | Tobias Hedström, Per Henckel och Madeleine Thor

tusson, Annonsmarkna’n, Arbetarbladet, Arvika 
Nyheter, Avesta Tidning, Barometern, Blekinge Läns 
Tidning, Bohusläningen, Bollnäs-Nytt, Borås Tid-
ning, Breakit, Bålsta Upplands Bro-bladet, Bärg-
slagsbladet / 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 Tidningar, Dalslänningen, 
Din Lokaltidning Gästrikland, Din veckotidning 3:an, 
Direktpress, Efterlyst, Efterlyst Special, Ekonomi-
nyheterna, Emmaboda Tidning, Enköpings-Posten, 
Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Extra Östergötland, 
Fagersta-Posten, FalkenbergsPosten, Falköpings Tid-
ning, Filipstads Tidning, Folkbladet Östgöten, Fokus, 
Fryksdals-Bygden, Från Riksdag och departement, 
Gefle Dagblad, Gestrikemagasinet, Gotlands Alle-
handa, Gotlands Tidningar, Gratistidningen STT 
Svenljunga Tranemo Ulricehamn, GT, Göteborgs- 
Posten, Götene Tidning, Hallands Nyheter, Hallands-
posten, Halmstad 7 dagar, Haparandabladet, Helsing-
borgs Dagblad, Hjo Tidning, Hudik-Nytt, Hudiksvalls 
Tidning, Hälsinge-Kuriren, Härjedalen, Tidningen, 
Härrydaposten, Informationspressen i Kronoberg, 
Insider, Just nu Linköping, Jönköpings-Posten, Kalla 
fakta, Kalmarposten, Karlskoga Tidning / Karlskoga- 
Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Knallebladet, Kristi-
anstadsbladet, Kungsbackaposten, Kungälvsposten, 
Kvällsposten, Kävlinge nya Lokaltidning, Lerums  
Tidning, Linköpingsposten / Stan vid Stångån, Ljus-
dals-Nytt, Ljusdals-Posten, Ljusnan, Lokala  nyheter 
i TV4, Lokalpressen, Lokaltidningen Västbo Andan, 
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Lokaltidningen Avenyn, Lokaltidningen Bjuv / Åstorp/
Klippan / Perstorp / Örkelljunga, Lokaltidningen!Båstad /
Laholm, Lokaltidningen Carlshamn, Lokaltid-
ningen Centrum Malmö, Lokaltidningen  Gislaved, 
Lokaltidningen Halmstad, Lokaltidningen Helsing-
borg, Lokaltidningen Hässle holm, Lokaltidningen 
Höganäs, Lokaltidningen i Alvesta, Lokaltidningen 
i Strömsund, Lokaltidningen i Västerbotten, Lokal-
tidningen i Älmhult, Lokaltidningen Karlskrona, 
Lokaltidningen Klippan / Örkelljunga, Lokaltidningen 
Kristianstad, Lokaltidningen Laholm, Lokaltidningen 
Landskrona, Lokaltidningen Limhamn Bunkeflo, Lokal-
tidningen Ljungby, 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, Lokaltid-
ningen Staffanstorp, Lokaltidningen Stenugnsund, 
Lokaltidningen Storsjön, Lokaltidningen Svalöv, 
Lokaltidningen Svedala, Lokaltidningen Söderåsen, 
Lokaltidningen Södra Malmö, Lokaltidningen Sölves-
borg / Olofström, Lokaltidningen Trelleborg, Lokal-
tidningen Vellinge, Lokaltidningen Västbo Andan, 
Lokaltidningen Västra Malmö, Lokaltidningen Växjö, 
Lokaltidningen Ystad, Lokaltidningen Ängelholm, 
Lokaltidningen Österlen, Lokaltidningen Östra 
Malmö, LyskekilsPosten, Länstidningen Södertälje, 
Länstidningen Östersund, Magazin 24, Malmömaga-
sinet, Mariestads-Tidningen, Markbladet, Melleruds 
nyheter AB, Mera Finspång, Mera Linköping, Mera 
Norrköping, Metro, Mitt i Stockholm, MittDalarna, 
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MittGävle, Motala Tidning, Mölndalsposten, Nacka-
Värmdö Posten, Nerikes Allehanda, Nordöstra Små-
land / nordöstran / mera västervik, Norra Halland,  
Norra Skåne, Norra Västerbotten, Norrbottens- 
Kuriren, Norrköpings Tidningar, Norrländska Social-
demokraten, Norrtelje Tidning, Nu Tidningar i Syd, Nya 
Kristinehamnsposten, Nya  Lidköpingstidningen, Nya 
ST-tidningen, Nya Wermlands-Tidningen, Nyheter24, 
Nyheterna, Nyheterna Extra, Nyheterna Special i TV4, 
Nyhetskanalen, Nyhetstimmen, Nynäshamns-Posten, 
Näringsliv Lund, Omni, Orust Tjörn-tidningen, Par-
tille Tidning, Piteå-Tidningen, Provinstidningen Dals-
land, Punkt SE, Sala Allehanda, Sigtunabygden, Skara-
borgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skånska  
Dagbladet, Sméjournalen, Smålandsposten, Små-
lands-Tidningen, Smålänningen, Ljungbytidn, Stock-
holm City, Strömstads Tidning, Sundsvalls Nyheter, 
Sundsvalls Tidning, Sunne-nytt, Svenska Dagbladet, 
Sydsvenska Dagbladet, Sydöstran, Säffle-Tidningen,  
Söderhamns-Nytt, Söderhamnsnytt / Bollnäsnytt, Söder-
malmsnytt, Södermanlands Nyheter, Södertäljeposten, 
Tempus, Tidningen 7, Tidningen Liljeholmen /Älvsjö, 
Tidningen Ångermanland, Tidningen Årsta / Enskede, 
Torslanda Tidningen, Trelleborgs Allehanda, Troll-
hättan 7 dagar, TTELA, Uddevalla 7 dagar, Ulrice-
hamns Tidning, Umeå 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 Folkblad, Vär-
namo Nyheter, Värmlands Folkblad, Västerbottens  
Folkblad, Västerbottens-Kuriren, Västerviks-Tidningen, 
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Västerås tidning, Västgöta-Bladet, Västkustkuriren, 
Ystads Allehanda, Ölandsbladet, Örebroarn, Örn-
sköldsviks Allehanda, Österlenmagasinet, Östermalm-
snytt, Östersunds-Posten, Östgöta Correspondenten, 
Östra Småland / Nyheterna


