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En gång var medielandskapet synonymt med journa-
listik. Det är det inte längre. Tvärtom har intåget av 
nya aktörer som bloggare och influencers, men även 
globala nätjättar och streamingaktörer visat att publi-
ken kan konsumera media utan journalistik. Det har 
skapat en identitetskris hos de traditionella, journalist-
rika mediehusen, men framförallt har de nya aktörerna 
tagit tid och pengar. Sedan finanskrisen 2008 har jour-
nalistikbranschen befunnit sig i nedförsbacke. Som-
liga har kallat det för ett fritt fall, men en mer moderat 
analys är att utbudet av journalistik har varit större än 
efterfrågan.

Redan 2020 skönjdes en inbromsning av fallet och 
när Institutet för Mediestudier redovisar 2021 års siffror 
är det tydligt att förutsättningarna för journalistikens 
finansiering planat ut. Den uppgivne tolkar det kanske 
som ett undantagsår, medan den hoppfulle ser glaset 
halvfullt: kanske befinner sig journalistiken på en ny 
platå. Det finns fortfarande konsumenter av journali stik 
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och även om de är färre finns också en betal ningsvilja. 
Detta är den nya platån: Så här många konsumenter och 
annonsörer är beredda att betala för journalistik.

Andra fler hoppfulla tecken: dagens unga medie-
konsumenter betalar gärna för innehåll på nätet, från 
uppgraderingar i dataspel som Fortnite till att dricksa 
sina favoritkreatörer på Youtube. Plattformen Patreon, 
som ger kreatörer möjlighet att få betalt direkt av sina 
följare, växer i Sverige. I år fick svenska kreatörer in 
sammanlagt 78 miljoner kronor från sina följare (Lid-
bom & Karlsten, 2022b). Pengarna läggs på poddar, 
Youtube-kanaler och annat innehåll. Än så länge är 
det ingen ambitiös journalistik som finansieras med 
Patreon, men att det finns en digital betalningsvilja är 
ändå ett järtecken: Glaset är ju halvfullt!

En viktig skillnad, jämfört med 2020, var att 2021 
var ett år med dopade siffror, där coronapandemin fick 
folk att konsumera innehåll som aldrig förr, och dess-
utom gick staten in med stöd till journalistiken. Nu 
är stöden borta och pandemin närmast bortglömd. 
Annonsintäkterna har stabiliserats, läsarna betalar 
gärna för journalistiken och några politiska hugg mot 
public service har inte försvagat journalistiken. Jour-
nalistiken står för tillfället stadigt på en ny platå.

Behovet av journalistik tycks osvikligt. Trots att Silicon 
Valley-jättar som Netflix, Youtube och Instagram tog 
allt mer av vår tid så visade 2021 att det går att finansiera 
journalistik – även i dagens medielandskap. Intäkterna 
från annonsörerna ökar inte och kommer kanske aldrig 
upp till historiska nivåer. Men det rasar inte längre. Eller 
som det heter i Silicon Valley: ”Flat is the new up”.
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Dagspress

Morgon- och kvällstidningar har många tunga år 
bakom sig. De mörka åren har framförallt formats av 
hur annonsmarknaden övergivit dagspressen. Ned-
gången inleddes med lågkonjunkturen 2008–09 och fick 
extra fart nedåt när annonsörerna valde Facebook och 
Google framför dagspress. 2021 planade nedgången ut 
för annonsintäkterna. Annonsintäkterna ökade till och 
med plus nio miljoner kronor för de tryckta tidning-
arna, och både storstadspressen och kvällstidningarna 
ökade annonsintäkterna med fyra respektive sex pro-
cent. De digitala annonsintäkterna vände också uppåt 
efter två år av kräftgång. 343 miljoner nya annonskro-
nor strömmade in till dagspressen under 2021, vilket 
motsvarar en ökning på 20 procent jämfört med året 
innan. Det innebär att dagspressens annonsintäkter 
är nästan lika stora från tryckta jämfört med digitala 
annonser: två miljarder vardera rakar tidningarna in 
från dessa två annonseringsformer. Det är en historisk 
balans mellan digitala och tryckta annonskronor.

Men det är en falsk bild som inte avslöjar dags-
pressens underliggande utmaningar. Annonsörerna 
köper nämligen sina digitala annonser i kvällspres-
sen medan lokaltidningarna får de tryckta annon-
serna. Lokaltidningarna får bara 26 procent av sina 
annonsintäkter från de digitala annonserna, jämfört 
med storstadstidningarna på 37 procent. Nästan två 
av tre dagspressens digitala annonskronor landar hos 
Expressen eller Aftonbladet.

Dagspressen är inte heller helt beroende av annons-
intäkterna. Traditionellt har prenumerationsintäkterna 
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burit upp dagspressen. Under 2021 fortsatte prenume-
rationsintäkterna minska, ett back med tio procent. 
Omställningen de senaste åren har handlat om digitala 
prenumerationsintäkter och betalväggar. Där fortsätter 
ökningen, även om det ser ut att bromsa in för storstads-
tidningarna som bara ökade sina digitala prenumera-
tionsintäkter med tre procent. Lokaltidningarna där-
emot ökade med 28 procent. Om ökningen fortsätter i 
samma takt så kommer lokaltidningarnas digitala pre-
numerationsintäkter vara större än storstadstidning-
arnas. Betalningsviljan för lokal journalistik är alltså 
stor, och under 2021 visade den sig var långt ifrån mät-
tad. Tillväxten är god men dagspressen har långt ifrån 
bemästrat den digitala transformationen: de tryckta 
prenumeranterna står fortfarande för en stor del av 
intäkterna. Lokaltidningarnas betalväggar tar bara in 
16 procent av intäkterna och storstadstidningarna 25 
procent. Utan de tryckta tidningarnas prenumeranter 
skulle dagspressen ha betydligt lägre intäkter och kunna 
finansiera mycket mindre journalistik.

Dagspressens ekonomi hjälps dessutom upp av en 
ökande andel stödpengar från mediepolitiken. Det 
totala stödet uppgick till 1 miljard, en minskning jäm-
fört med 2020, som var ett unikt år med stora stöd i 
samband med coronapandemin. Men jämfört med ett 
mer normalt år som 2019 är stödet nästan fördubblat 
med både ökat mediestöd och riktat stöd till lokal-
journalistik.
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Figur 1. Tidningsföretagens genomsnittliga bruttomarginal i 
procent, 1976–2021 (medianen)

Figuren redovisar den genomsnittliga bruttomarginalen (medianen) för företag som  utger 
medel- och högfrekventa dagstidningar (3–7/vecka). Under åren 1976–2009 ingår  endast 
tidningsföretag utan allmänt driftsstöd i underlaget. Från och med 2010 inkluderas även 
tidningsföretag med driftsstöd. (Myndigheten för press, radio och tv, 2022)

Gratistidningar

Tryckta gratistidningar betraktas i Sverige som en 
mycket svensk uppfinning, där Metro bröt ny mark 
på 1990-talet med en gratisutdelad morgontidning i 
kollektivtrafiken. Sedan dess har gratistidningen för-
finats och är idag allra oftast en gratis, hemutdelad 
tidning som ägs av ett fåtal aktörer i Sverige. Efter-
som intäkterna uteslutande kommer från annonser 
har de stormiga åren inneburit en hård prövning för 
detta mediesegment, som ändå har många journalis-
ter anställda och dessutom bevakar mindre, lokala 
områden.
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Krisen har sålunda pågått i många år, men 2021 
innebar en viss lättnad där annonsintäkterna mins-
kade med tre procent, vilket ses som en stor framgång 
av gratis tidningarna själva: året innan tappade de var 
tredje intäktskrona och sedan 2017 har marknaden 
nästan halverats.

TV

Svensk tv-journalistik domineras av Sveriges Televi-
sion (SVT). Det är i SVT som sänder mest nyheter och 
samhällsjournalistik.

16 procent av SVT:s utbud är samhällsfakta eller 
nyheter, vilket är en minskning. För fem år sedan var 
en fjärdedel av SVT:s utbud samhällsfakta eller nyhe-
ter, en nivå som utbudet inom dessa genrer haft under 
många år. SVT kompletterar även dagspressen med sin 
lokala journalistik. Varje lokal SVT-redaktion sände 
152 timmar under 2021 och sammanlagt sändes 3 190 
timmar lokal SVT-journalistik under året. Det är i nivå 
med de senaste åren, trots att SVT under 2021 startade 
fyra nya lokala redaktioner i Fagersta, Flemingsberg, 
Sveg och Lund. Andelen lokaljournalistik har alltså 
inte ökat, däremot är SVT:s resurser fördelade på fler 
platser i landet.

Nyheter och samhällsfakta är de programkategorier 
som tar en stor del av kostnaderna: 20 procent (nyhe-
ter) respektive 9 procent (samhällsfakta). Omvandlat i 
kronor lägger SVT 1,1 miljard kronor på nyheter och 
467 miljoner kronor på samhällsfakta. SVT ökade 
under 2021 investeringarna på samhällsfakta med 11 
miljoner, men minskade kostnaderna för nyheter med 
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65 miljoner kronor. I realiteten är minskningen större 
än så, då inflationen mellan 2020 och 2021 snarare 
borde ökat kostnaden för nyhetsproduktionen med 
24 miljoner kronor. Till viss del är 2020 ett dåligt jäm-
förelseår med coronapandemin som krävde mängder 
av ny och kvalificerad journalistik och tv-sändningar 
(Sveriges Television, 2021).

TV4 har sedan 2019 haft en ny ägare i tv- och mobil-
distributören Telia. Det har inte förändrat tv-kanalens 
inriktning eller dess vilja att sända samhällsjourna-
listik, vilket vissa befarade. TV4 har sedan 2014 inte 
längre något lagstiftat uppdrag att sända nyheter och 
inte heller något redovisningskrav av vilken sorts pro-
gram de sänder. Därför görs en analys av TV4:s kost-
nader för samhällsfakta och nyheter med estimat. 
En beräkning baserat på antalet timmar nyheter och 
samhällsfakta i TV4 (438 timmar per år) och att TV4 
har samma produktionskostnad som SVT skulle ge att 
TV4 investerar ca 233 Mkr per år i samhällsjournali-
stik. Det skulle motsvara ca 5 procent av TV4:s omsätt-
ning – att jämföra med SVT:s 29 procent.

SVT och TV4 prövas hårt av nya aktörer som sänder 
dokumentärer men som inte producerar svensk journa-
listik: Netflix, Viaplay eller C More tar tittare från SVT 
och TV4, men med en journalistikfri miljö där under-
hållning och sport dominerar. Bland unga fortsätter 
Youtube att växa vid sidan om nya globala plattformar 
för rörligt innehåll som Tiktok och Snapchat. Inte heller 
där är det journalisterna som driver utvecklingen.

De senaste årens intresse för rörlig bild har också 
lockat allt fler klassiska medieaktörer att satsa på tv. 
Aftonbladet, Expressen och Dagens Industri fortsätter 
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satsa, även om det saknas översvallande intresse från 
både annonsörer och tittare.

Konkurrensen har ökat för SVT, inte minst digitalt. 
Det syns också på hur tv-marknaden håller på att tappa 
nästa generation tv-tittare. Enligt rapporten Svensk-
arna och internet (Internetstiftelsen, 2021) tittar fler på 
Netflix än på SVT.

Radio

Sveriges Radio är det enda svenska radiobolag som gör 
stora investeringar i nyheter och samhällsbevakning. 
I Sveriges Radio är nyheter och samhällsprogram en 
central del av sändningarna, där 9 procent är nyhets-
sändningar och 13 procent samhällsprogram, vilket är 
i nivå med 2020 (Sverige Radio, 2021).

Nyheter och samhällsfakta är den absolut största 
programkategoring för Sveriges Radio och står för mer 
än hälften, 54 procent, av budgeten vilket motsvarar 1,6 
miljarder kronor. Varken andelen eller mängden kronor 
de lagt på journalistik har förändrats de senaste åren.

Det finns även två kommersiella radiokanaler med 
nyheter, men det är små andelar av sändningarna: 
1! pro cent (Rix FM) och 4 procent (Mix Megapol). 
Möjligheterna att bedriva annonsfinanserad nyhets-
journalistik tycks alltså liten, åtminstone i den traditio-
nellt distribuerade, kommersiella radion. 

Pengarna och ambitionerna tycks istället gå till 
poddmarknaden. Den transformationen har slagit hårt 
mot både Sveriges Radio och den kommersiella radions 
FM-sända utbud, som tappar, till förmån för poddlyss-
nandet i Sverige.
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Podd

Sedan 2015 har poddlyssnandet i Sverige mer än för-
dubblats, men under 2021 är det svårare att avgöra hur 
stor ökningen egentligen är. Enligt rapporten Svensk-
arna och internet 2021, från  Internetstiftelsen (2021), 
var andelen som lyssnar på podd nästan den samma 
2021 som 2020. Enligt lyssnardata från analysföretaget 
Kantar har antalet lyssnare däremot exploderat med 
91 procent under samma tidsperiod. En förklaring kan 
förstås vara att poddanvändarna lyssnar mer.

Sveriges Radio har drivit utvecklingen av poddlyss-
nandet i Sverige och har utvecklat format med höga 
ambitioner, inte minst med påkostade dokumentär-
satsningar. Det har inte avskräckt nya aktörer att ge sig 
in i poddmarknaden, till exempel Bauer, Perfect Media, 
Schibsted, Nent, Podme, Naudio, Spotify och Acast. 
De nya aktörerna kan både producera, distribuera och 
finansiera poddprojekt. En tydlig skillnad jämfört med 
kommersiell radio är att många framgångsrika poddar 
handlar om samhällsorienterade frågor av journalis-
tisk karaktär som brott, rättegångar, dokumentärer 
och liknande ämnen. Poddar med journalistiskt anslag 
lockar lyssnare: nästan en tredjedel av alla som lyssnar 
på podd väljer innehåll som dokumentärer, intervju-
poddar eller nyhetspoddar.

Tillväxten var under 2021 bättre än på länge: lyss-
nandet på poddar med journalistiskt anslag ökade 
med 71 procent jämfört med året dessförinnan. Det 
gör att annonsintäkterna för journalistiskt drivna 
poddar fortsätter öka, från 46 Mkr till 77 Mkr på ett 
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år, vilket motsvarar en ökning med 68 procent (Lid-
bom & Karlsten, 2022a).

Till utvecklingen ska läggas många äldre fram-
gångsrika och nya Sveriges Radio-produktioner som 
har många lyssnare, men som även produceras för att 
primärt sändas i FM-sändningarna och vars kostna-
der redovisas som radiokostnader i Sveriges Radios 
årsredovisning.

Digitala aktörer

Det finns även mindre medieaktörer med granskande, 
journalistiska ambitioner i Sverige som enbart publi-
cerar sig digitalt, så kallade pure players.

Den mest renodlade journalistiska publicisten är 
Schibstedägda Omni som omsatte 80 miljoner kronor 
och gjorde en förlust (ebit) på 2 miljoner kronor. Omni 
lanserades 2013 och var i många år en förlustaffär, men 
gick med vinst under 2020. Det finns även en handfull 
nischade digitala publicister, som Breakit (omsättning 
36 miljoner kronor), The Local (34 miljoner kronor), 
Geeks (27 miljoner kronor) och danska Altinget (13,3 
miljoner kronor). De 10 största svenska helt digitala 
medieföretagen omsätter 253 Mkr och gör en samlad 
vinst på 9 mkr. Vändningen till vinst är historisk och 
vittnar om att det möjligen finns en framtid för dessa 
mer nischade medierna. Dessa pure players blandar 
finanseringsmodeller som annonsintäkter, event och 
betalväggar (Lidbom & Karlsten, 2022c).

I segmentet finns även många nischsajter som till 
viss del bedriver journalistik, som Svenska Fans, Häst-
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net och Hamnen. De kombinerar en annonsaffär med 
radannonsering och andra finansieringsmodeller.

Det finns även flera lokala aktörer inte sällan gran-
skar på hyperlokal nivå. 2016 gjorde Gunnar Nygren 
på Södertörns Högskola en genomlysning av denna 
hyperlokala nyhetsmarknad. Då var aktörerna 92 
stycken, men sedan dess har inte antalet inte undersökts 
ytterligare. Några som lyckats professionalisera denna 
hyperlokala journalistik är Siljan News, Skillingaryd-, 
Värnamo-, Vaggeryd.nu samt Dagens Västervik och 
Dagens Vimmerby. Många andra hyperlokala journa-
listaktörer drivs ofta ideellt, med små medel och utan 
förväntningar på stora resultat. Deras position kan 
beskrivas som att de har få anställda journalister men 
trots detta har stor betydelse på lokalsamhället.
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