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Om Institutet för  
mediestudier
Med hjälp av forskning ska Institutet för mediestudier 
öka kunskapen om hur medier agerar och fungerar. 
Ytterst handlar det om journalistikens roll i en fun
gerande demokrati: att granska makten och skildra 
verkligheten.

Vårt mål är genom att initiera egen forskning eller 
sprida andras forskning lägga grunden för en saklig 
och framåtsyftande diskussion om mediernas funktion 
i samhället. Det gör vi genom rapporter, seminarier och 
debattmaterial. 

Institutet är partipolitiskt oberoende och stöds av 
såväl civilsamhället som fackförbund och näringsliv. 
Vår forskning finansieras av bland andra Marianne och 
Marcus Wallenbergs stiftelse, AnneMarie och  Gustaf 
Anders stiftelse för mediaforskning samt stiftelsen 
 Natur & Kultur.
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Förord

Trots varningsklockorna var det få som hade kunnat 
tro att 2022 skulle vara året då ett fullskaligt krig bröt 
ut i Europa.

Nu, i december 2022, har det snart gått 10 månader 
sedan Ryssland invaderade Ukraina och lidandet som 
drabbat det ukrainska folket är oerhört. Självklart 
har detta präglat nyhetsbevakningen varje dag sedan 
invasionen i februari. Lyssnare och tittare kunnat följa 
krigets utveckling i det närmaste timme för timme tack 
vare redaktionernas oförtrutna arbete.

Samtidigt har informationsströmmarna kommit från 
fler håll än bara reportageteamens rapporter på plats. 
Frågan om vad som är sant, vad som är propaganda 
eller ren desinformation har blivit brännande het.

I rapporten Källkritik och krig som släpptes under 
hösten 2022 presenterade Institutet för Mediestudier 
en granskning av svenska mediers krigsrapportering 
under de första sex veckorna av Ukrainakriget och 
kunde slå fast att källor som inte kunde verifieras 
citerades och ren desinformation spreds även till den 
svenska publiken. Kanske är det oundvikligt? Finns 
tiden att hinna reflektera över uppgifter i sociala 
medier, modet att stå över publicering när sannings
halten inte kan garanteras? Värt att fortsatt granska 
och reflektera över, inte minst eftersom uttrycket 
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”enligt obekräftade uppgifter” har visat sig vara svårt 
för publiken att förhålla sig till.

Vid sidan av krigsrapporteringen, som slukar redak
tionernas budgetar och energi, har journalistikens för
utsättningar att finansieras genom reklamintäkter en 
något oklar framtid. Vi noterar en klar förbättring sen 
2020, men enligt IRM:s prognos ändå sjunkande fram
över. Hoppet står till en nivå som stabiliseras tack vare 
ökad digital annonsering.

Inrikespolitiskt har året präglats av valet i september. 
I Mediestudiers rapport Valrörelsen i medierna visar 
vi bland annat att redaktionerna valde att fokusera på 
färre frågor än tidigare och den bild väljaren fick av de 
politiska alternativen kunde skiljas sig rätt radikalt 
beroende på vilka medier som konsumerades.

I skrivande stund spelas fotbollsVM i diktaturen 
Qatar. Åtskillig granskning har ägnats åt migrantarbe
tarnas fruktansvärda arbetsvillkor under byggande av 
fotbollsarenor, hotell och restauranger. Debatten gick 
varm om huruvida mästerskapet skulle bevakas eller 
bojkottas av medierna. Problemet med sportswashing 
var en del av vår rapport På mediernas planhalva som 
även belyste sportjournalistikens professionalisering, 
framgångar och utmaningar. Vår förhoppning är att 
boken ska stimulera till fortsatt debatt och inte minst 
forskning. Ett som står klart är att debatten runt VM 
i Qatar kommer att fortsätta så länge mästerskapet 
pågår.

Till sist, i Mediestudiers årsbok 2022, finns beskriv
ningen av hur lokaljournalistiken utvecklas i vårt 
avlånga land. Växer de vita fläckarna där det saknas 
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lokal journalistik och därmed möjlighet för gransk
ning och spegling? Svaret är nej.

Den nedåtgående trenden, som glädjande nog bröts 
vid årsskiftet 2019/2020, håller i sig. Värt att notera är 
att ägarkoncentrationen samtidigt ökar kraftigt. I näs
tan hälften av landets kommuner finns bara ett medie
hus representerat. Vad det gör med det journalistiska 
innehållet och mångfalden av perspektiv behöver disku
teras. En av många redaktioner omhuldad slogan färre 
men värre kan komma att visa sig otillräcklig i en allt
mer splittrad och komplicerad verklighet.

En sak är säker, behovet av oberoende medieforsk
ning, kunskapsspridning och debatt har sällan varit 
större.

Karin Hübinette
Ordförande Institutet för Mediestudier
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Om författarna

Tobias Hedström är analytiker på IRM, Institutet för 
reklam och mediestatistik. 

Per Henckel är analytiker på IRM, Institutet för reklam  
och mediestatistik.

Karin Hübinette är journalist och ordförande för  
Institutet för mediestudier.

Anna Maria Jönsson är professor i medie och 
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vid Södertörns högskola.
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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 2010talet 
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 servicevärlden 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
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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 serviceredaktionerna.
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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
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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 P4kanalerna 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 
”ickeredaktioner” som ändå specifikt bevakar en kom
mun. De senare kallas här riktade titlar, och hit räknas 
till exempel de av Mitt itidningarna 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
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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 Covid19pandemin, 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 
totala reklamintäkterna under året blev 5,3 procent vil
ket är den svagaste utvecklingen på mediemarknaden 
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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

Strukturellt skifte till digitalt
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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 
strukturella skiftet. De digitala kanalerna klarade 
visserligen 2020 med minskad men ändock positiv 
tillväxt, samtidigt som 2021 uppvisade en rekordstark 
tillväxt. Den tryckta dagspressen backade stort under 
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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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efter 2011, då skillnaden i utveckling blir alltmer fram
trädande. Trots att reklaminvesteringen i medier med 
nyhetsjournalistiskt innehåll fick en återhämtning under 
2021, efter flera av varandra följande tuffa år, ökar gapet 
till de totala reklaminvesteringarna. Under de två kom
mande åren förväntar IRM att den långsiktigt negativa 
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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 tvprogrammen 
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
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tusson, Annonsmarkna’n, Arbetarbladet, Arvika 
Nyheter, Avesta Tidning, Barometern, Blekinge Läns 
Tidning, Bohusläningen, BollnäsNytt, Borås Tid
ning, Breakit, Bålsta Upplands Brobladet, 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, EnköpingsPosten, 
EskilstunaKuriren, Expressen, Extra Östergötland, 
FagerstaPosten, FalkenbergsPosten, Falköpings Tid
ning, Filipstads Tidning, Folkbladet Östgöten, Fokus, 
FryksdalsBygden, 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, HudikNytt, Hudiksvalls 
Tidning, HälsingeKuriren, Härjedalen, Tidningen, 
Härrydaposten, Informationspressen i Kronoberg, 
Insider, Just nu Linköping, JönköpingsPosten, Kalla 
fakta, Kalmarposten, Karlskoga Tidning / Karlskoga 
Kuriren, KatrineholmsKuriren, Knallebladet, Kristi
anstadsbladet, Kungsbackaposten, Kungälvsposten, 
Kvällsposten, Kävlinge nya Lokaltidning, Lerums  
Tidning, Linköpingsposten / Stan vid Stångån, Ljus
dalsNytt, LjusdalsPosten, 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, MariestadsTidningen, 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 
STtidningen, Nya WermlandsTidningen, Nyheter24, 
Nyheterna, Nyheterna Extra, Nyheterna Special i TV4, 
Nyhetskanalen, Nyhetstimmen, NynäshamnsPosten, 
Näringsliv Lund, Omni, Orust Tjörntidningen, Par
tille Tidning, PiteåTidningen, Provinstidningen Dals
land, Punkt SE, Sala Allehanda, Sigtunabygden, Skara
borgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skånska  
Dagbladet, Sméjournalen, Smålandsposten, Små
landsTidningen, Smålänningen, Ljungbytidn, Stock
holm City, Strömstads Tidning, Sundsvalls Nyheter, 
Sundsvalls Tidning, Sunnenytt, Svenska Dagbladet, 
Sydsvenska Dagbladet, Sydöstran, SäffleTidningen,  
SöderhamnsNytt, 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 KindaPosten, Veckans affärer, 
VLT, Vårt Kungsholmen, Vänersborg just NU, Väners
borgaren, Världen i Fokus Värmlands Folkblad, Vär
namo Nyheter, Värmlands Folkblad, Västerbottens  
Folkblad, VästerbottensKuriren, VästerviksTidningen, 
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Västerås tidning, VästgötaBladet, Västkustkuriren, 
Ystads Allehanda, Ölandsbladet, Örebroarn, Örn
sköldsviks Allehanda, Österlenmagasinet, Östermalm
snytt, ÖstersundsPosten, Östgöta Correspondenten, 
Östra Småland / Nyheterna
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Betalningsvilja ger hopp  
för journalistiken
Olle Lidbom*

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 

* Olle Lidbom är medieanalytiker på bloggen Vassa Eggen och i Medie-
podden. Han är vice ordförande i Institutet för Mediestudier och till var
dags kommunikationschef för Norstedts Förlagsgrupp.
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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, 
Youtubekanaler 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 
Valleyjättar 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 1990talet 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 tvjournalistik 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 SVTredaktion sände 
152 timmar under 2021 och sammanlagt sändes 3 190 
timmar lokal SVTjournalistik 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 tvsändningar 
(Sveriges Television, 2021).

TV4 har sedan 2019 haft en ny ägare i tv och mobil
distributören Telia. Det har inte förändrat tvkanalens 
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 tvmarknaden håller på att tappa 
nästa generation tvtittare. 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 
FMsända 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 Radioproduktioner som 
har många lyssnare, men som även produceras för att 
primärt sändas i FMsändningarna 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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Nytt mediestöd anpassat  
för en digital värld
Maria Norbäck och Ingela Wadbring*

Den som hängt med i mediepolitiken det senaste decen
niet har kunnat avnjuta inte mindre än tre utredningar 
med uppdrag att se över presstödssystemet (SOU 
2013:66, 2016:80, Ds 2022:14) samt ett antal delbetän
kanden och skrifter (SOU 2012:58, 2015:94). Det förslag 
som läggs fram i år (Ds 2022:14) har en potential som 
tidigare utredningar saknat; det är modernt.

En nödvändig revidering

Det nuvarande systemet infördes i 1970talets analoga 
medielandskap och baserades på idén om att det vikti
gaste för demokratin var att ha en mångfald av tryckta 
dagstidningar att välja mellan. En bärande tanke var 
att andratidningarna skulle ha en chans att överleva 
utan de annonsintäkter som förstatidningarna erhöll 
(t ex Malmsten, 2022).

* Maria Norbäck är docent i företagsekonomi och föreståndare för Cen
trum för forskning om arbete och sysselsättning vid Handelshögskolan i 
Göteborg. Ingela Wadbring är professor i medieutveckling och centrum
ledare för DEMICOM vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
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Femtio år senare har den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen tagit gigantiska kliv medan mediestöds
systemet har släpat sig fram likt en zombie som i olika 
omgångar lappats och lagats; inte riktigt död men 
inte heller fullt levande. De senaste tio åren har det 
därför varit hög tid att skapa ett nytt, teknikneutralt 
system som tar mediernas demokratiska uppdrag som 
utgångspunkt snarare än medieföretagens väl och ve.

Ett sådant konkret uppdrag har de tre senaste press
utredningarna haft, men resultatet har ändå inte blivit 
så nyskapande. Inte förrän nu tycks en radikal ändring 
stå för dörren – det vill säga, om politiken vågar göra 
verklighet av det förslag som presenteras i Ett hållbart 
mediestöd för hela landet (Ds 2022:14).

Den tid när de flesta medborgare hade två lokala 
dagstidningar att välja på är ju sedan länge över. Nu 
handlar utmaningen i stället om att få till ett enda 
levande lokalt nyhetsmedium, något som är nog så vik
tigt i ett digitalt och globalt samhälle som i ett analogt 
dito (Nygren & Tenor, 2020).

Med fokus på lokal och regional journalistik

Det tycks som att den digitala läsaraffären kommer att 
vara nyhetsmediernas viktigaste inkomstkälla fram
över, och då blir utmaningen tuff för de regionala och 
lokala medierna som har färre potentiella konsumen
ter. De vita fläckarna riskerar därför att bli både fler 
och större (t ex Nygren & Engelbrecht, 2018). Det nya 
mediestödet riktar därför in sig på just lokal och regio
nal journalistik. Istället för att som tidigare baseras på 
upplaga så kommer stödet att baseras på redaktionella 
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utgifter, vilket förhoppningsvis kommer att fungera 
som ett incitament att anställa journalister.

Vinnarna med det nya stödet kommer troligen 
bli mindre lokala aktörer, både i form av etablerade, 
tryckta medier och nyare, enbart digitala sådana. En 
ny grupp som kan komma ifråga för mediestöd är de 
lokala gratistidningarna som tidigare inte kunnat ta 
del av presstödet – men som forskning pekat ut som 
en viktig aktör för produktion och förmedling av lokal 
journalistik (t ex Jangdal, 2022).

Förlorarna blir de nationella dagstidningar som 
idag uppbär stöd, samt mellan och storstadstidningar 
med driftsstöd. I det gamla systemet kunde en titel 
få maximalt 40 miljoner kronor i driftsstöd, med det 
nya systemet blir detta stödbelopp nära nog halverat 
(drygt 24 miljoner kronor). De flesta andratidningar 
kommer troligen inte att finnas kvar när nästa medie
stödsutredning görs.

Bra förslag – men svåra gränsdragningar

Vi bedömer att förslaget om ett nytt mediestöd på det 
stora hela är klokt och framåtsyftande, samt att det 
fokuserar rätt aktörer: lokala och regionala nyhets
förmedlare, oavsett teknik. Att utredningen dessutom 
verkar ha arbetat hårt med att förankra förslaget, både 
bland politiker i hela det politiska spektrat och i bran
schen, bådar gott när det gäller att få igenom förslaget.

Samtidigt finns det naturligtvis svårigheter med det 
föreslagna stödsystemet. Den största komplikationen 
är att den nya konstruktionen öppnar upp för långt 
mer subjektivitet och tolkningar av lagtexten än den 
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tidigare konstruktionen. Utredaren tar själv upp pro
blemen och diskuterar dem, och vi gör detsamma här.

Exempelvis kommer enbart de aktörer som är ”i 
behov av ekonomiskt stöd” att kunna få sådant. Hur 
en sådan ekonomisk bedömning kommer att se ut i 
praktiken är upp till mediestödsnämnden att avgöra. 
Och fler gränsdragningar kommer att bli svåra att 
göra: Hur mycket lokal och regional journalistik är 
nog mycket? Hur allmän ska allmän nyhetsförmed
ling vara för att vara tillräckligt allmänt? Hur mycket 
egenproducerat redaktionellt innehåll är nog? Detta 
är exempel på frågor som kommer att bli föremål för 
bedömning av mediestödsnämnden.

Även det omdiskuterade demokratikravet som nu 
föreslås skrivas in – det vill säga att den publicistiska 
verksamheten inte får stå i strid med grunderna för det 
demokratiska styrelseskicket samt ska visa respekt för 
alla människors lika värde och den enskilda männi
skans frihet, integritet och värdighet – kan komma att 
ligga till grund för diskussion i framtiden. Här kan 
man dock tänka sig att fokus på just lokal och regional 
nyhetsförmedling gör sådana ärenden mindre sanno
lika, då det är svårt att tänka sig att ett exempelvis rent 
rasistiskt medium skulle kunna överleva på en lokal 
marknad.

Större inflytande för mediestödsnämnden

Hur det än blir med framtida eventuella kontroverser så 
står det klart att mediestödsnämnden framöver kom
mer att få ett större inflytande över hur den nya lagen 
ska tolkas än vad som tidigare varit fallet. Därför är det 
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av största vikt att den nya nämndens ledamöter består 
av kunniga och professionella människor inom det 
publicistiska området (inklusive forskning) som får rätt 
förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

För att hålla nämndens beslut på armlängds avstånd 
från politiken är det därför bra att utredningen före
slår att aktiva politiker inte ska kunna vara ledamöter i 
nämnden. Åtminstone en tidigare utredning havererade 
på grund av politikers egenintresse och klåfingrighet (se 
Axberger, 2015) och att politiken inte driver, eller ens 
håller jämna steg, med medieutvecklingen finns det gan
ska stor enighet om (se de enskilda bidragen i Snigeln 
och haren [Nord & Truedson, 2021]).

Vad tror vi om framtiden?

En första framtidsfråga är naturligtvis om förslaget alls 
kommer att antas. Vi tror – och hoppas – att förslaget 
har goda chanser att klubbas i riksdagen. Utredningen 
är gedigen, inklusive den konsekvensdiskussion som 
förs i kapitel 14, och ingen politiker torde med hedern i 
behåll vilja hålla fast vid ett gammalt system som fort
farande i stora stycken fungerar bäst i en analog värld.

En andra framtidsfråga rör vem som kommer att 
söka stöd för att starta redaktioner, nya eller gamla 
aktörer? En hyfsat kvalificerad gissning är att det till 
en början troligen är befintliga aktörer. Där finns 
infrastrukturen, kunnandet, tekniken, vanan, idéerna, 
journalisterna. Där finns också möjlighet att avsätta 
den tid som krävs för att göra en ansökan. Hyperlokala 
medier/gratistidningar kommer också med största 
sannolikhet att söka, och i vissa fall har dessa redan 
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resurser och funktioner som liknar betaltidningarnas. 
För första gången öppnas en dörr för dem.

Aktörer på de politiska ytterkanterna kommer säkert 
att söka men, som redan nämnts, så är det inte troligt 
att de kommer att få stöd. Flera av förslagen som ges i 
utredningen har som tydligt syfte att stänga dem ute. 
Och troligen stänger de sig själva ute genom att aldrig 
kunna växa sig stora på en lokal eller regional marknad 
 men om de gör det, kan demokratikravet användas. 
Vår bedömning är att det nya stödet, antagligen, är en 
stängd dörr för dem.

För transparens

Vi har båda suttit i presstöds/mediestödsnämnden, 
Ingela Wadbring åren 2015–2017, Maria Norbäck 
åren 2018–2021. Vi avgick båda av samma skäl: oviljan 
mot att dela ut stöd till populistiska och högerextrema 
medier med tveksamma journalistiska praktiker. Ingela 
Wadbring deltog också i den pressutredning som resul
terade i SOU 2013:66.
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Mediedebatten handlar 
oftast om public service1

Anna Maria Jönsson*

Trots att mediepolitik, precis som vid valet 2018, förde 
en tämligen undanskymd roll under valrörelsen 2022 
och inte var en prioriterad fråga hos partierna eller 
för väljarna är det tydligt att debatten om public ser
vice blivit mer politiserad de senaste åren. Det pågår 
idag en politisk debatt kring vad public service ska ges 
för roll. I denna fråga finns klara politiska skiljelinjer 
och det har aldrig tidigare i Sverige funnits en så stark 
opposition emot denna medieform. Detta avspeglades 
också i valrörelsen genom att det nästan uteslutande 
handlade om public services uppdrag när mediefrågor 
kom upp på agendan.

Delar av den nya regeringen, Moderaterna och Krist
demokraterna, samt stödpartiet Sverigedemokraterna, 
ifrågasatte public serivce i opposition. Sverigedemokra
terna gick längst i sin kritik och företrädare har offentligt 
kritiserat enskilda journalister och medarbetare.

1 Notera att texten publicerats i delar i publikationerna Snabbtänkt 2022 
(reds. Nord, Grusell, Bolin, Falasca), samt i Bjerling, J. (red) Public service 
en svensk forskningsöversikt från 2022.

* Anna Maria Jönsson är professor i medie och kommunikationsveten
skap, verksam vid Södertörns högskola.
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Kritiken mot allmänfinansierade medier består lite 
förenklat dels i en önskan om ett smalare public service 
som huvudsakligen fokuserar på samhällsprogram och 
journalistik; dels i kritiken att journalistiken och pro
gramutbudet i public service är partiskt och ”vänster
vridet”. Kritiken är visserligen inte ny men har växt 
i styrka då sverigedemokrater ofta framfört dylika 
åsikter i den offentliga debatten. Sverigedemokraterna 
har också förespråkat en minskning av budgeten för 
public service. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Social
demokraterna, Liberalerna och Centerpartiet önskar å 
sin sida behålla ett bredare uppdrag för public service 
och föreslår vidare att grundlagsskydda dessa medier 
för att garantera dess oberoende.

I en europeisk kontext ligger Sverigedemokraternas 
förslag i linje med diskussionen som förs av nationalis
tiska rörelser på högerkanten, framför allt i Östeuropa 
(till exempel i Polen, Grekland, Ungern och Rumänien). 
Även i de nordiska länderna finns sådana tendenser. I 
Danmark hade t.ex. Sverigedemokraternas systerparti 
Dansk Folkeparti stor betydelse för beslutet om en 
anslagsminskning på 20 procent för public service som 
fattades 2018. Förutom att förespråka en minskad till
delning till public service, finns också likheter mellan 
Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti i det att 
man också ifrågasätter sakligheten och opartiskheten i 
dessa medier.

Mot bakgrund av den tilltagande debatten om 
public service publicerades våren 2022 en bok från 
Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid 
Göteborgs universitet, som sammanfattar forskningen 
på området (Bjerling, J. 2022). Syftet med boken var 



Mediedebatten handlar oftast om public service | 7170 | Anna Maria Jönsson

att ge korta svar på ett antal centrala frågor kring de 
svenska public servicebolagens innehåll, påverkan 
och prestationer. I boken sammanfattas forskning 
om svensk public service med fokus på frågor som till 
exempel förtroende och partiskhet. Svaret på frågan 
om public servicemedierna är partipolitiskt partiska 
blir ett tydligt nej. Forskningen visar att svenska folket 
överlag har ett stort förtroende för public service. Gra
den av förtroende skiljer sig dock åt beroende på vilket 
parti man sympatiserar med. De som placerar sig till 
höger på den politiska skalan har en lägre grad av för
troende och skillnaden mellan gruppen som sympati
serar med partier till vänster på den politiska skalan är 
32 respektive 23 procentenheter för SVT och SR. Lägst 
förtroende för public service har de som sympatiserar 
med Sverigedemokraterna. Det är också den grupp 
som i minst utsträckning tycker att public service 
medierna är oberoende (Andersson, 2021).

Boken tar också upp frågan om huruvida den för 
demokratin så centrala journalistiken skiljer sig åt mel
lan public servicemedier och kommersiella medier. 
Frågan är komplex och besvaras genom en genomgång 
av empiriska studier av journalistiken i SVT och olika 
kommersiella tvkanaler. Svaret är att det finns skillna
der, både vad gäller innehåll likväl som presentation, 
och att SVT står för den minst kommersialiserade jour
nalistiken. Samtidigt konstateras att SVT och TV4 har 
blivit mer lika över tid, och att digitaliseringen har för
ändrat spelplanen. Det konstateras också att det finns 
en särskild tvjournalistik och att den stora skillnaden 
inte är mellan SVT och TV4 utan mellan tvnyheter och 
nyheter i andra medier (Jönsson, AM. 2022).
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Medborgarnas möjlighet att ta del av relevant 
information och olika perspektiv på samhällsfrågor 
är en förutsättning för demokratin. Här har public 
service medierna ett särskilt uppdrag. Public service 
utgår från en modell där publiken ses som medborg
are snarare än som konsumenter. Synsättet ligger till 
grund för public servicemediernas uppdrag och pre
ciseras i sändningstillstånden för Sveriges Radio och 
Sveriges Television.

Att nyhetsverksamhet och journalistik är priorite
rat framgår av de relativt omfattande bestämmelserna. 
I Sveriges Televisions sändningstillstånd finns flera 
paragrafer som styr såväl nyhetsverksamhet som jour
nalistik. I tillståndet slås det fast att SVT ska sända 
nyhetsprogram som riktar sig till olika målgrupper; 
att nyhetsverksamheten ska karaktäriseras av mång
fald och olika perspektiv; att de ska granska myndig
heter, organisationer och företag, samt informera, 
kommentera och stimulera till debatt.

Vid sidan av public servicefrågan är mediestödet 
en central pelare i svensk mediepolitik. Här är den 
politiska enigheten stor, vilket har lett till att frågan 
har närmast har avpolitiserats. När remissrundan 
kring den senaste Mediestödsutredningen är klar och 
beslut ska fattas väntas ingen större politisk kamp. 
Utredningen om mediestödet presenteras i Norbäck 
och Wadbrings kapitel i denna bok.

Maktskiftet i Sverige efter valet 2022 kommer sam
manfattningsvis därmed troligen inte innebära en 
generell kursändring eller ökad politisering av medie
frågorna men det är mycket troligt att det på sikt kan 
komma att innebära förändringar för public service 
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bolagens organisation och uppdrag. I Tidöavtalet 
konstateras att ”public service behöver utvecklas”. 
Samtidigt betonade statsminister Ulf  Kristersson i sin 
regeringsförklaring att:

En stark demokrati förutsätter en mångfald av starka, fria 
och oberoende medier. Public servicemediernas långsik
tiga finansiering vidmakthålls och värnas som en del av 
den demokratiska infrastrukturen. Det är inriktningen 
för tillståndsperioden 2026–2033.
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Obekräftade uppgifter och tveksam trovärdighet är 
vanliga inslag i rapporteringen om kriget i Ukraina. 
Dessutom är desinformation och propaganda viktiga 
teman i de stora medierna – främst det ryska infor-
mationskriget. Det visar en studie av hur nio ledande 
svenska medier bevakade krigets första sex veckor. 
Studien publicerades av Institutet för mediestudier i 
oktober 2021 i rapporten ”Källkritik och krig”. Syftet 
var att undersöka vilka markörer redaktionerna använ-
der för att visa publiken när uppgifter är osäkra, samt 
att undersöka hur medierna rapporterar om risken för 
desinformation.

Nästan på dagen tre månader efter Rysslands invasion 
i Ukraina, den 27 maj, berättade SVT:s Rapport att 
”nu uppges ryska styrkor ha omringat staden Severo
donetsk”. SVT hade inga egna journalister på plats 
utan byggde på nyhetsbyråerna AFP:s och AP:s källor 

* Gunnar Nygren är professor emeritus i journalistik vid Södertörns hög
skola och Andreas Widholm är docent i journalistik vid JMK, Stock
holms universitet.
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i området. En tvtittare reagerade på detta och skrev 
i en anmälan till Granskningsnämnden att uppgiften 
kom från en guvernör tillsatt av Ryssland och att SVT 
därmed: ”återger okritiskt rysk propaganda”.

SVT svarade att man lagt in ordet ”uppges” för 
att visa att uppgiften inte var säkerställd. Detta 
räcker inte, ansåg Granskningsnämnden: Uppgiftens 
ursprung var inte tydligt och det fanns olika uppgif
ter om hur läget egentligen var. SVT fälldes därför för 
bristande  saklighet.

Verifiering – att undersöka om fakta stämmer – är 
kärnan i journalistik, skriver de amerikanska forskarna 
Bill Kovach och Tom Rosenstiel i boken ”Elements of 
journalism” (2021). Liknande krav återfinns i de etiska 
reglerna för journalister i de flesta länder. I de svenska 
pressetiska reglerna formuleras de redan i första punk
ten med orden ”korrekt och allsidig nyhetsförmedling”. 
I andra punkten preciseras vidare att journalisten ska 
”kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständig
heterna medger, även om de tidigare har publicerats”1.

I den journalistiska praktiken reduceras ofta fakta
kontrollen till frågor om förtroende för nyhetsleveran
törerna – att man litar på sina källor, vare sig det är 
vakthavande hos polisen eller en nyhetsbyrå (Ekström 
och Nohrstedt 1996). Samtidigt finns idealen där: jour
nalistiken ska söka efter något slags sanning så långt 
det går, vara kritisk mot källorna och ta reda på vad 
som faktiskt har hänt.

1 https://medieombudsmannen.se/dethararmedieombudsmannen/ 
publicitetsreglernagrundenidetmedieetiskasystemet/
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Forskning om journalistikens sanningsbegrepp 
visar att det finns flera dimensioner i detta. Den empi
riska sanningen – när, var och hur något hände är bara 
ett av dessa. Att ta uppgifter för sanna kan också bygga 
på förtroende för källorna, på värderingar och sociala 
normer, eller på vilka uppgifter som passar bäst i den 
historia som ska berättas; ett slags ”narrativ sanning” 
där vinkel och dramaturgi påverkar valet av källor 
(Parks 2022).

Desinformation ett viktigt tema

I studien av Ukrainabevakningen fanns flera frågor:

• Hur beskrivs desinformation och propaganda i 
nyhetsflödet?

• Vilka källor används i nyheter där det finns olika 
versioner?

• I vilken grad är rapporteringen transparent när det 
gäller trovärdighet och om uppgifter är bekräftade 
eller inte?

För att svara på den första av dessa frågor gjordes en 
analys av rapporteringen om kriget de första sex veck
orna. Nio olika medier undersöktes: SVT, Sveriges 
Radio, TV4, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Göteborgs-Posten, Sydsvenska dagbladet, Aftonbladet 
och Expressen. Av de sammanlagt 11 403 artiklar och 
inslag2 som analyserades tog 13 procent upp begrepp 

2 De artiklar som analyserades fanns lagrade i Retriever. Det innebär att 
mediernas liveflöden inte finns med i analysen.
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som desinformation, propaganda, fake news och så 
vidare, betydligt fler än i bevakningen av kriget i Ukraina 
sommaren 2014, då bara några enstaka procent av alla 
artiklar tog upp sådana teman (Nygren och Hök 2016).

I huvudsak är det Ryssland som bär ansvaret för 
desinformation under kriget 2022, enligt medierna. 
Men i var femte artikel om desinformation lyftes även 
Ukrainas styrning av information och propaganda 
fram. Många artiklar/inslag handlade om ”informa
tionskriget”, men desinformation nämndes också i 
samband med beskrivningen av läget i kriget, situatio
nen för civila och den internationella politiken.

Den vanligaste typen av desinformation var inte 
vilseledande eller manipulerade bilder, bara några 
enstaka procent handlade om detta. Istället handlade 
det oftast om krigsberättelsen i stort – till exempel om 
de ryska påståendena om ”avnazifiering” och ”folk
mord” på ryssar i Ukraina. Desinformation nämn
des också ofta kopplat till enskilda händelser som till 
exempel bombningen av BB i Mariupol.

Deskjournalistik och transparens

För att undersöka vilka källor som användes och hur 
trovärdighet och osäkra uppgifter hanterades i bevak
ningen valdes fyra händelser och teman ut där olika 
versioner stod mot varandra:

• Bombningen av BB i Mariupol
• Beskyllningar om biologiska och kemiska vapen 

under mars och april
• Massakern i Butja
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• Uppgifter om militära förluster under de första sex 
veckorna

Bevakningen av dessa händelser och teman analysera
des, sammanlagt 565 artiklar och inslag.

Den helt dominerande bevakningen av dessa fyra 
teman gjordes från redaktionerna i Sverige, över 90 
procent av alla artiklar och inslag byggde på nyhets
byråer och internationella medier. Bara i knappt tio 
procent av artiklarna och inslagen fanns en utsänd 
reporter i Ukraina. De egna utsända kunde ge direkta 
inblickar, till exempel från Butja, men det förekom 
också att material från nyhetsbyråer presenterades så 
otydligt att läsaren kunde få intrycket att redaktionen 
varit på plats.

Källorna fanns till stor del utanför Ukraina: Västliga 
politiker, militärer och experter utgjorde drygt hälften 
av alla källor. En knapp tredjedel av källorna fanns i 
Ukraina och en sjättedel i Ryssland. Detta mönster 
är en konsekvens av beroendet av nyhetsbyråer och 
stora internationella medier. En fråga är om det går att 
bredda urvalet av källor, utan att för den skull hamna 
i rysk propaganda? Här behövs vidare studier av till 
exempel vilka språkkompetenser som finns på redak
tionerna och vilka kunskaper om regionen som gör 
bevakningen mindre beroende av andra medier.

I fyra av tio artiklar finns tydliga markörer när det 
gäller källornas trovärdighet. Oftast betonar partisk
het, men också att tidigare erfarenheter visar att dessa 
källor ljuger. Även obekräftade uppgifter förekommer 
i rapporteringen, och de omges då av markörer som 
”enligt obekräftade uppgifter”, någon part ”uppger” 
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att det har hänt eller tydliga uttryck som ”vad vi inte 
vet är vilka som ligger i massgraven …” (i Butja).

Att återge osäkra uppgifter kan vara relevant för 
nyhetsförmedlingen, till exempel när ryska FNrepre
sentanter anklagar USA för att förbereda biologisk krig
föring mot Ryssland. Det är en del i informationskriget 
och i det diplomatiska spelet, och behöver inte ha någon 
förankring i verkligheten. Av det skälet är det viktigt att 
redaktionerna går vidare och undersöker om det ligger 
något i anklagelserna. Detta gjordes genom experter i 
Sverige och andra länder, och även genom att referera 
större medier, till exempel BBC, som faktakontrolle
rade de ryska påståendena. Analyser i New York Times 
av satellitbilder som visade döda kroppar på gatorna 
i Butja blev en viktig del i rapporteringen om de ryska 
påståendena om ”iscensättning” med skådespelare.

Sociala medier är en viktig källa och finns med i mer 
än var tredje artikel/inslag. Mönstret i källanvändning 
på sociala medier följer samma mönster som för övriga 
källor. Det är mest västliga elitkällor, till exempel olika 
politikers twitterkonton som syns. Inte minst president 
Zelenskijs dagliga tweets och tal samt hans eget konto 
på plattformen Telegram.

En vanlig form av användning av sociala medier är 
länkar som läggs in i löpande text, samt inbäddade 
hela tweets. Detta väcker frågor när det gäller okända 
avsändare – vet redaktionen vem som står bakom kon
tot? Hur ska publiken värdera en källa från sociala 
medier om det inte finns någon information om dess 
ursprung?
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Journalistisk auktoritet och förtroende

Journalistikens trovärdighet bygger på att publiken kan 
utgå från att innehållet på något sätt är faktakollat. 
Om inte av den reporter som berättar, så åtminstone i 
tidigare led i nyhetskedjan ända ner till nyhetsbyråns 
medarbetare på plats. Denna trovärdighet är central 
för journalistikens auktoritet och uttrycktes tydligt av 
det legendariska nyhetsankaret Walter Cronkite när 
han varje dag avslutade sändningen på amerikanska 
CBS på 1960talet med orden – ”that’s the way it is”.

Finns det plats för osäkerhet i denna auktoritet eller är 
det så att obekräftade uppgifter och tveksamhet under
minerar journalistens auktoritet inför publiken? Medie
landskapet har förändrats i grunden sedan 1960talet, 
och publiken har idag många fler källor och kanaler att 
vända sig till. Det blir allt vanligare att människor väl
jer medier som speglar deras egna politiska värderingar. 
Allra tydligast blir detta när det gäller konsumtion av 
”alternativa” nyhetssajter, som ofta ger uttryck för en 
stark misstro mot de etablerade medierna.

Samtidigt har publiken ett stort förtroende för public 
service och dagspress, de senaste åren till och med 
något stigande (Martinsson och Andersson 2022). För 
att dessa stora medier ska kunna behålla förtroendet, 
kan det vara nödvändigt att ompröva den journalistiska 
auktoriteten. Det kan man göra på flera sätt – både 
genom bredda källorna och stärka faktakontrollen och 
genom att visa tydligare när man är osäker och ifråga
sätter trovärdigheten hos källorna.

Vilka markörer som kan användas för att visa osäker
het kan diskuteras, det viktiga är att publiken får en tyd
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lig information om vad som är tveksamt och obekräftat. 
Ökad transparens om risker för desinformation stärker 
enligt vår uppfattning förtroendet för journalistiken.
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• Redaktionsdöden i landets kommuner har stannat av. Däremot 
fortsätter ägarkoncentrationen att öka.

• Trots att reklamintäkterna till journalistik gjorde en historisk åter-
hämtning efter pandemin, ser framtiden dyster ut.

• Konsumenterna efterfrågar journalistik och är villiga att betala för 
den. Inte minst hos yngre finns det en betalningsvilja på nätet.

• Förslaget till nytt mediestöd kan innebära en radikal förändring, där 
vinnarna troligen blir mindre lokala aktörer, både i form av etablera-
de, tryckta medier och nyare, enbart digitala sådana.
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