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Färre nyhetsproducenter 
– men fler nyheter i 
nätverkens flöden
Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord*

Allt färre journalister producerar innehållet i det dagli-
ga nyhetsflödet. De senaste två åren har redaktionerna 
krympt med sju procent, totalt ca 370 färre journalister 
producerar nyheter 2017 jämfört med två år tidigare 
på de 150 redaktioner som svarat på årets studie av de 
redaktionella villkoren för svensk nyhetsjournalistik. 

Men utvecklingen är ojämn. De stora regionala 
dagstidningarna har tappat nästan var femte journa-
list på två år, minus 18 procent. Storstadstidningar har 
lyckats behålla sina redaktioner bättre, bara en minsk-
ning med några få procent. Inom public service stärker 
både SVT och SR sina redaktioner med fler journalis-
ter och större resurser.

Trots detta är det fortfarande dagspressen som har 
de största resurserna för nyhetsproduktion – tre av fyra 
journalister som arbetar med nyheter finns på kom-
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mersiella medieföretag, de allra flesta på redaktioner 
med sin ekonomiska tyngdpunkt i papperstidningen.

Även om det blir färre redaktionella medarbetare, 
så är det fler journalister inblandade i produktionen av 
varje enskilt nyhetsflöde. Redaktionerna förvandlas till 
noder i nätverk där innehåll flyttas mellan utgåvorna – 
inom koncernerna och från utomstående producenter 
som nyhetsbyråer och produktionsbolag. Genom den-
na nätverksproduktion kan medierna delvis kompen-
sera de minskade resurserna. Gemensamma ”fabriker” 
för sidproduktion, webbdeskar och innehåll som ”re-
cyclas” i många tidningar är några  exempel.

En förändrad struktur i nyhetsproduktionen

De redaktionella landskapen i filmer som Citizen Kane 
och Alla presidentens män har präglat bilden av hur 
nyheter kommer till: stora redaktioner med en nästan 
industriell produktion, en långtgående arbetsdelning 
och många specialister. 2000-talets redaktioner är an-
norlunda, de är mer av noder där strömmar av inne-
håll från olika håll samordnas och publiceras på olika 
plattformar. Redaktionerna krymper, samtidigt som 
mängden innehåll som hanteras i alla olika kanaler 
ökar (Örnebring 2015). 

Det är samma trender som präglar nyhetsproduk-
tion som annan industriell produktion; en nätverksba-
serad produktion med underleverantörer och flexibel 
arbetskraft (Castells 2000, Magnusson 2006). Medie-
produktion har de senaste 15–20 åren förvandlats från 
självständiga och väl avgränsade mediehus till en fly-
tande produktion där såväl innehållsproducenter som 
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själva innehållet hela tiden befinner sig i rörelse inom 
olika former av nätverk (Deuze 2007):

• Medarbetarna ska vara multikompetenta och han-
tera hela produktionsprocessen, såväl text som foto, 
rörlig bild och ljud. Gamla yrkesgrupper försvinner 
som t ex fotografer och redigerare (Nygren 2014). 
Dessutom ska medarbetarna vara flexibla, och fler 
har olika typer av tillfälliga anställningar (Nygren 
2012).

• Allt mer innehåll köps in från underleverantörer,  
t ex TT Nyhetsbyrån som de senaste tio åren nästan 
fördubblat sin omsättning (TTs årsredovisningar).

• Innehållsproduktionen samordnas i de stora medie-
koncernerna som är ett resultat av ägarkoncentratio-
nen i medierna (Ohlsson 2016). Med gemensamma 
redaktionella system kan innehåll användas i många 
utgåvor, funktioner som sidproduktion, webb-
deskar och IT-utveckling kan bli  gemensamma. 

Detta innebär att det blir allt svårare att mäta de re-
daktionella resurserna genom att räkna antalet 
medarbetare i varje tidningshus och varje radio- och 
tv-redaktion. Resurserna blir istället mer en fråga om 
vilket innehåll redaktionen har tillgång till genom sina 
nätverk. Redaktionen blir en nod som samordnar och 
publicerar men som också levererar innehåll till nät-
verken, innehåll som kan användas på många andra 
redaktioner.

Det betyder dock inte att frågan om resurser och 
kompetens blivit omöjlig att undersöka. De kan istället 
analyseras inom de olika sfärerna av  medieproduktion, 
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olika koncerner och olika sektorer av medieland-
skapet. Dessutom finns det fortfarande nyhetsmedier 
som är relativt fristående, både inom koncerner och 
enskilt ägda medieföretag. Mediekoncerner har olika 
grad av samordning och centralisering, och många av 
de nya och små lokala eller nischade nyhetsmedierna 
står utanför de stora nätverken. Till exempel många av 
de nya hyperlokala medier som växer utanför de stora 
mediekoncernerna (Leckner och Nygren 2016).

Svenska nyhetsredaktioner

Enkäten ”Svenska nyhetsredaktioner” gjordes första 
gången 2015, och resultaten presenterades i årsboken 
från Institutet för Mediestudier 2014/15 (Nygren och 
Appelgren 2015). Denna enkät har följts upp under 
2017 med en ny och utvidgad studie av de redaktionella 
villkoren för nyhetsproduktionen. Syftet med studien 
som gjorts för årets upplaga av Mediestudiers årsbok 
är att undersöka villkoren för den dagliga nyhetspro-
duktionen i de svenska medierna. Grundfrågorna är:

• Hur förändras de redaktionella resurserna inom ny-
hetsproduktionen?

• Hur organiseras nyhetsarbetet inom medieföretag 
och mediekoncerner? Arbete i nätverk och i nya for-
mer?

• Hur utvecklas kompetensen på redaktionerna, t ex 
med bevakning av olika områden och fortbildning?

Under augusti-september 2017 gjordes en enkät till 
samtliga svenska nyhetsredaktioner med till stor del 



Färre nyhetsproducenter – men fler nyheter i nätverkens flöden | 3736 | Gunnar Nygren och Karolina Olga Nord

samma frågor som 2015. Enkäten gick ut till 203 redak-
tioner, och svar inkom från 150 redaktionschefer (svars-
frekvens 74 procent). I enkäten har nyhetsredaktion 
definierats som en självständig enhet som producerar 
innehåll för en eller flera unika titlar. Sveriges Radios 
lokalradiostationer har definierats som egna redaktio-
ner, även om de också samarbetar med de nationella re-
daktionerna som t ex Ekot. Inom Mittmedia tillhör alla 
journalister i koncernen formellt samma redaktion, 
men inom koncernen finns ändå separata redaktioner 
som omfattar ett antal titlar (t ex produceras de fyra 
tidningarna i Hälsingland av en gemensam redaktion). 

Jämförelser mellan 2017 och 2015 görs i första hand 
utifrån svaren i årets enkät. Detta på grund av att 
svarsfrekvensen 2015 var betydligt lägre än i år, och en 
jämförelse där de redaktioner som finns med i båda en-
käterna gäller bara 95 redaktioner. I flera fall har också 
redaktioner slagits ihop efter 2015, något som försvå-
rar direkta jämförelsen med svaren 2015. Detaljer om 
metoder i enkäten samt urval och svarsfrekvenserna 
finns som bilaga. 

Under 2017 har det även gjorts intervjuer med chefer 
inom de tolv största mediekoncernerna för att täcka 
in hur resurser och innehållsproduktion hanteras på 
koncernnivå. Dessutom har årsredovisningar och 
public service-redovisningar för 2016 använts för att 
beskriva den övergripande utvecklingen. Dessa studier 
på koncernnivå kompenserar det bortfall som finns i 
enkätstudien. Samtidigt ger enkäten till de enskilda re-
daktionerna en detaljkunskap som inte alltid finns på 
koncernnivå.

I detta kapitel redovisas först resultaten från 2017 
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års enkät, och jämförelser görs med siffror från 2015. 
Därefter lyfts blicken till koncernerna och de övergri-
pande trender som syns under 2017. 

Redaktionella resurser är inte bara en intern fråga 
inom medieföretagen och de redaktionella villkoren är 
inte bara en facklig fråga för journalister. Det hand-
lar om vilka möjligheter medierna har att klara av det 
uppdrag som samhället förväntar sig, att fylla sin del 
av det sociala kontrakt som ger medierna en särställ-
ning med grundlagsskydd och stöd från samhället 
(Strömbäck 2015). Om lokalredaktioner läggs ner eller 
om reportrar med specialkompetens inte längre ryms 
i den redaktionella budgeten, då får det konsekven-
ser för innehållet och för de nyheter som produceras 
dagligen. Om mångfalden i mediernas utbud minskar, 
så blir den offentliga debatten mer ensidig. Därför 
är villkoren i den dagliga nyhetsproduktionen också 
en demokratifråga. Att skapa kunskap om hur dessa 
villkor förändras, och därmed också ett underlag för 
diskussionen om mediernas roll demokratin är målet 
med denna rapport.

Redaktionernas resurser

Årets enkät visar att antalet journalister fortsätter 
att minska på redaktionerna. På de redaktioner som 
svarat på enkäten finns det 4 974 redaktionella medar-
betare, en minskning med 373 på två år enligt redak-
tionerna själva. Sju procent färre än 2015. Siffrorna 
varierar mellan medietyper, störst är minskningen på 
de regionala och lokala dagstidningarna, medan ny-
hetssajterna och Sveriges radio visar en viss ökning.
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• Antalet journalister på de betalda tidningarna har i 
sin helhet minskat med 12 procent. Den kraftigaste 
minskningen hittar vi hos tidningarna med utgiv-
ning 5–6 dagar i veckan som tappat var femte jour-
nalist. Bland koncernerna står redaktionerna inom 
NTM-koncernen (Norrköpings Tidningar Media) 
för den största totala neddragningen både sett till 
antal och procent, med en totalt minskning på 27 
procent. Storstadstidningarna har klarat att behål-
la sina redaktioner bättre, en minskning med bara 
några få procent.

• Nyhetssajterna ökar med 70 procent, en siffra som 
i reella tal motsvarar 35 nya heltidstjänster de sista 
två åren. LindMark Media AB (24 Kalmar m fl) tar 
ledningen med en ökning från 5 till 28 medarbetare. 
De kan nu räknas till den största redaktionen bland 
de som svarade inom kategorin. 

• TV4, som inte deltog i föregående års undersök-
ning, har minskat det totala antalet redaktionella 
medarbetare med 18 procent jämfört med 2015. På 
nyheterna och sporten är neddragningen mindre 
enligt enkätsvaren, bara 5 procent. Det tidigare Ny-
hetsbolaget har lagts ner, och hela TV4 ligger nu un-
der Bonnier Broadcasting. 

• Public service visar stärkta redaktioner. SVT redovi-
sar nästan oförändrat antal journalister, men sam-
tidigt visar en sammanställning från SVT centralt 
en ökning med tio procent på journalistiska tjänster 
inom företaget. Sveriges radio redovisar 9 procent 
fler journalister i nyhetsproduktionen, delvis en 
följd av att Radio Sweden integrerats med Ekot.

• Den tydligaste vändningen syns hos gratistidning-
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arna, nyhetsbyråerna och fådagarstidningarna (1–2 
dagar/v), som i förra årsrapporten sammanlagt 
ökade sina redaktioner med 17 procent. Idag har 
gruppen sjunkit med 9 procent, en minskning som 
nästan helt faller på Mitt i-tidningarna i Stockholm.

Tabell 1. Antal redaktionella medarbetare 2017 samt  
förändringar de senaste 2 åren och 2015–2013

Antal  
redak-
tioner

Antal  
journalister 

2017

Antal  
journalister 

2015***

Förändring 
mellan 

2015–2017

Ökning/ 
minskning 
2017–2015

Ökning/ 
minskning 

2015–
2013****

Dagliga 
tidningar* 16 1 597 1 696 −99 −6% −15%

Tidn 5–6 
d/v* 29 1 015 1 270 −255 −20% −12%

Tidn 3–4 
d/v* 10 240 286 −46 −16% 7%

Tidn 1–2 
d/v* 40 211 218 −7 −4% 16%

Nyhets-
sajter** 5 90 55 +35 64% -

Nyhets-
byråer 2 180 205 −25 −12% 13%

Gratis-
tidningar** 11 199 218 −19 −9% 31%

SVT 15 653 660 −7 −1% 3%

SR 18 657 600 +57 9% 5%

TV4 2 132 139 −7 −5% −23%

Totalt 149 4 974 5 347 −373 −7% −5%

* Som tidningar definieras de mediehus som har sin historiska bas i papperstid-
ning, och de har kategoriserats utifrån frekvens på papperstidningen. De produ-
cerar också innehåll på nyhetssajter och appar, webb-tv och webb-radio/poddar.  
** Bland nyhetssajter och gratistidningar har de 5 respektive 4 största utgivarna kontak-
tats. Inom dessa bolag svarade 11 respektive 5 redaktioner. 
*** Enligt svaren i 2017 års enkät.
**** Enligt svaren i 2015 års enkät 
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Av de redaktioner som deltog i årets enkät var det 93 
som också var med i enkäten 2015. En analys av dessa 
redaktioner visar en minskning av antalet journalister 
med total 11 procent. Störst är minskningen på dags-
tidningarna som tappat runt en femtedel av sina re-
daktioner på fyra år. Men även fådagartidningar har 
minskat redaktionerna. Andra typer av medier som 
byggt ut sina redaktioner på fyra år är gratistidningar 
och onlinemedier, men också Sveriges radio som fått 
fler journalister på nyhetsredaktionerna. Men dessa 
ökningar kan inte kompensera alla de journalister som 
försvunnit från dagstidningarna. 

Tabell 2. Förändring i antal redaktionella medarbetare  
2017–2013*

Antal  
redaktioner Antal 2017 Antal 2013 ö/m antal

Ö/m 
procent 

7dagars 11 1 061 1 262 −201 −16

5–6dagars 19 659 843 −184 −2

3–4dagars 7 73 68 5 7

1–2dagars 25 148 212 −65 −30

Nyhetsbyrå/
online 4 76 24 52 217

Gratis-
tidning 3 75 35 40 113

SVT 16 623 712 −89 −13

SR 8 375 320 55 17

Totalt 93 3 089 3 476 −387 −11

*Sammanställningen innefattar siffror från redaktionerna som besvarade både 2017 
och 2015 års enkät.
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Stockholmsdominansen större

Till en viss del är det naturligt att det finns många ny-
hetsjournalister i Stockholm. Riksdag och regering, 
myndigheter och företag, organisationer och påtryck-
are är samlade i huvudstaden och dessa genererar ett 
ständigt flöde av nyheter som berör hela landet. Men 
det finns också en kritik mot en Stockholmsfixering 
i nyhetsflödet, och en del av förklaringen till detta är 
kanske att nästan varannan nyhetsjournalist arbetar i 
Stockholm. 47 procent av journalisterna på de redak-
tioner som svarat på enkäten finns på redaktioner i 
Stockholm. Det innebär att nästan hälften av alla ny-
hetsjournalister arbetar i en region med 20 procent av 
landets invånare.

Stockholms dominans i fördelningen av nyhetsjour-
nalister ökar också sedan 2015. Inte genom att journa-
listerna blir fler i Stockholm, utan genom de kraftiga 
nedskärningarna i de regionala mediehusen. Antalet 
journalister är så gott som oförändrat i Stockholm 
(och en liten förstärkning i Göteborg och Malmö), 
medan större delen av de journalistjobb som försvin-
ner tas från de regionala medierna. Eftersom SR och 
SVT har en ganska oförändrad bemanning, innebär 
detta att minskningen nästan helt faller på de regionala 
tidningarna. De mer lokala medierna klarar sig bättre, 
där återfinns många av de fådagarstidningar som kun-
nat behålla sina journalister i större  utsträckning. 

Denna utveckling har pågått de senaste 10–15 åren 
(se även tabell 2). I det långa loppet påverkar den hela 
det medieekologiska systemet. När det blir färre jour-
nalister utanför storstäderna, så blir det också färre ny-
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heter som produceras och kan vandra uppåt i det eko-
logiska systemet till de stora medierna med spridning 
i hela landet. Studier i andra nordiska länder visar att 
det är dagstidningar som producerar de allra flesta ori-
ginalnyheterna, och när deras redaktioner krymper så 
utarmas hela nyhetssystemet (Brink-Lund et al 2009).

Tabell 3. Geografisk fördelning av nyhetsjournalister  
2015 och 2017

Antal som 
svarat

Antal  
journalister  

2017

Antal  
journalister  

2015

Ökning/ 
minskning 

Antal

Ökning/ 
minskning  
Procent

Stockholm 32 2 324 2 360 −35 −1%

Göteborg 7 190 176 14 8%

Malmö 3 172 187 −15 −8%

Lokal - 
landsort 40 707 754 −46 −6%

Regional - 
landsort 68 1 580 1 871 −290 −16%

Totalt 149 4 974 5 347 −372 −7%

Vilka är journalister?

Könsfördelningen är ganska jämn i nyhetsjournalis-
tiken. Även åldersfördelningen är jämn med en viss 
tyngdpunkt i åldrarna 35–50 år (39 procent av nyhets-
journalisterna). Men det skiljer sig en hel del mellan 
olika typer av nyhetsredaktioner:

På Sveriges radio, TV4, gratistidningar och nyhets-
sajter finns det en större andel kvinnor, och även en 
större andel som är under 35 år. En större andel män 
och en större andel över 50 år finns på dagstidningar-
na, i första hand de regionala och lokala tidningarna. 
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Det skiljer även en hel del mellan olika anställnings-
former. Totalt sett så har en av tio journalister någon 
form av tillfällig anställning (vikariat och projektan-
ställning), drygt 500 journalister. Men tre typer av 
medier utmärker sig med större andelar av tillfälligt 
anställda – Sveriges radio, nyhetssajter och till viss del 
även fådagartidningar. På SR har en av fyra journalis-
ter en tillfällig anställning.

Tabell 3. Kön och ålderssammansättning på  
nyhetsredaktioner 2017 (%)

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Andel  
–35år

Andel 
35–50

Andel 
över 
50

Andel 
vikarier 
2017 (%)

Antal  
redaktioner 
som svarat

Dagliga 
tidningar 45 55 27 44 29 6 14

Tidn 5–6 
dagar/v 45 53 19 42 39 6 28

Tidn 3–4 
dagar/v 45 55 20 47 32 8 10

Tidn 1–2 
dagar/v 41 57 16 36 48 15 37

Nyhets-
sajter 63 37 63 33 4 23 5

Nyhets-
byråer* 37 63 - - - 3 2

Gratis-
tidningar 55 45 56 33 11 11 11

SVT 48 52 27 45 28 11 15

SR 53 47 29 43 28 26 18

TV4 52 48 35 45 20 8 1

Totalt 48 51 31 39 30 10 141

* Nyhetsbyråerna kunde inte uppge ålderssammansättningen. 
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Lokal närvaro

Det är fortfarande de regionala och lokala tidningarna 
som står för den största delen av den lokala journa-
listiska närvaron (förutom alla de hyperlokala medier 
som inte ingår i studien). 146 av de 196 lokalredak-
tioner som anges i enkäten hör till de prenumererade 
tidningarna. Det är betydligt fler än i enkäten 2015, 
men det kan bero på att det är fler som svarat på årets 
enkät än 2015. Andra siffror visar att andelen journa-
lister som är stationerade utanför huvudredaktionen 
är oförändrad. En annan faktor som gör jämförelser 
osäkra är att det blir allt svårare att definiera vad som 
är en lokalredaktion eller inte. Centraliseringen av de 
redaktionella strukturerna gör att det som tidigare var 
en huvudredaktion numera kan fungera som en lokal-
redaktion i en större region. Till exempel produceras 
11 tidningar inom Hallpressen av samma redaktion, 
och redaktionschefen anger samtliga 18 redaktioner 
som lokala.

Sammantaget tyder ändå siffrorna på en stabili-
sering när det gäller mediernas lokala närvaro. De 
omfattande stängningar av lokala redaktioner som 
skedde 2004–2014 vållade debatt (Nygren och Althén 
2014). Från flera koncerner betonas nu att den lokala 
närvaron är viktig, att lokala reportrar kan behållas 
tack vare att andra funktioner centraliseras.

När det gäller nationella medier är det fortfarande 
bara public service som har en närvaro i hela landet 
med lokalradiokanaler, särskilda reportrar för Ekot i 
hela landet och SVTs regionala redaktioner. Den enda 
redaktion som bygger upp något liknande på riksnivå 
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är Dagens Nyheter som under 2017 rekryterar 25 med-
arbetare på frilansbasis i städer runt om i Sverige.

Tabell 4. Lokalredaktioner och journalister utanför  
huvudredaktionen*

Antal 
svar

Antal  
lokala  

redaktioner

Antal  
lokala  

journalister 

Andel jour-
nalister utan-
för huvudred. 

2017 (%)

Andel jour-
nalister utan-
för huvudred. 

2015 (%)

Tidn 7 d/v 9 27 101 6 6

Tidn 5–6 d/v 20 61 138 14 14

Tidn 3–4 d/v 4 25 84 35 6

Tidn 1–2 d/v 14 33 49 23 18

Nyhetssajter 1 9 34 38 -

Nyhetsbyråer 2 5 13 7 -

Gratistidningar 6 9 14 7 13

SVT* 9 15 24 4 5

SR* 10 17 63 6 5

TV4 1 6 17 13 -

Totalt 76 207 511 10 -

*För SVT och SR räknas redaktioner utanför lokalredaktionernas och distriktens huvud-
redaktioner. 

Multikompetens och bildproduktion

De senaste åren har fotograferna på många redaktioner 
omdefinierats till multijournalister som både ska skriva 
och ta bilder, samtidigt som alla på redaktionen förvän-
tas ta bilder. Denna utveckling syns tydligt i enkätsvar 
som gäller bildproduktionen på nyhetsredaktionerna:

På nio av tio redaktioner förväntas reportrarna ta 
bilder i det dagliga arbetet. Det gäller även Sveriges 
radio, där bilder till websidorna är viktiga. Många tid-
ningar har också fortbildat sina reportrar i   f otografi.

Bara knappt var tredje redaktion har egna anställda 
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fotografer, totalt 44 nyhetsredaktioner. Dessa fotogra-
fer finns till största delen på dagstidningar samt på TT 
och inom tv-företagen. Dessutom finns det naturligtvis 
kvar många som tidigare definierats som fotografer 
på redaktionerna, men som numera benämns multi-
reportrar. En typisk kommentar kommer från Got-
lands Allehanda: ”Vi har både egen fotograf  omskolad 
till reporter som multi, samt tillgång till fotografer som 
jobbar på vår systerredaktion.”

De anställda fotograferna ersätts till en del av fri-
lansfotografer som tas in, totalt har 35 procent av 
redaktionerna tillgång till frilansare som tar bilder. 
Dessutom används mycket bilder från TT (som har en 
egen stor fotoavdelning) och andra byråer.

Tabell 5. Sammanställning över bildproduktionen  
(procentandel av samtliga redaktioner)

Antal  
redaktioner 

Andel där  
reportrar tar 
bilder/video

Andel som har 
anställda  

fotografer

Andel som 
anlitar frilans-

fotografer 

Dagliga  
Tidningar 16 75 44 69

Tidn 5–6 d/v 29 90 59 48

Tidn 3–4 d/v 10 90 40 20

Tidn 1–2 d/v 40 95 5 20

Nyhetssajter 5 80 40 80

Nyhetsbyråer 2 50 100 50

Gratistidningar 11 100 36 27

SVT 17 88 24 35

SR 18 94 0 11

TV4 2 100 100 100

Andel av alla 
redaktioner 145 90 29 35
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Kompetenser på redaktionerna

De flesta journalister har fått någon typ av fortbild-
ning det senaste året, totalt sett två av tre journalister 
(65 procent). Störst andel som får fortbildning finns 
inom SVT och Sveriges radio samt på dagliga regio-
nala och lokala tidningar. Det är samma typ av medier 
som satsade på fortbildning i den förra undersökning-
en 2015. Lägst när det gäller fortbildning ligger fåda-
garstidningar där mindre än var tredje journalist fått 
minst en dags fortbildning.

De vanligaste områdena för fortbildning är grävan-
de journalistik och fotografi (15 procent vardera), soci-
ala medier och digital produktion i övrigt (12–14 pro-
cent) samt rörlig bild där 7 procent av journalisterna 
fått fortbildning.

Redaktionscheferna fick också en fråga om hur de 
värderar kompetensen på redaktionen på olika områ-
den. Resultaten visar att den upplevda kompetensen 
varierar både mellan olika områden och olika typer av 
redaktioner:

Journalisterna anses i allmänhet mycket kompeten-
ta inom de områden de bevakar. Nästan hälften av re-
daktionscheferna säger sig ha mycket bra kompetens 
hos medarbetarna på de områden som bevakas. Sär-
skilt högt ligger dagstidningarna, medan public servi-
ce ligger något lägre. Detta kan hänga ihop med det 
faktum att reportrar i radio och tv i större utsträckning 
är generalister än på tidningar som har fler specialre-
portrar.

Den tekniska kompetensen anses generellt vara 
 betydligt lägre på redaktionerna. På nästan en tredje-
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del av redaktionerna är den mindre bra, och särskilt 
gäller detta de regionala och lokala dagstidningarna 
där runt 40 procent av redaktionscheferna säger att 
den är mindre bra. Bäst teknisk kompetens finns på 
SVT och nyhetssajter.

Journalistisk och teknisk kompetens hänger sam-
man på olika områden, och på de flesta områden anser 
omkring hälften av redaktionscheferna att den är bra 
– t ex att använda sociala medier både för att leta ny-
heter och för att skapa trafik till sajten samt att public-
era på olika plattformar. Samtidigt är det omkring en 
fjärde del av redaktionerna där chefen anser den tek-
niska kompetensen är mindre bra.

Bristen på kompetens anses vara störst när det gäller 
arbetsmetoder inom datajournalistik. Där säger två 
av tre redaktionschefer att den är mindre bra. Bäst på 
datajournalistik anses journalisterna vara inom några 
större koncerner: Bonniertidningarna, Mittmedia och 
Sveriges radio.

Sammantaget upplever redaktionscheferna att kom-
petensen ändå är ganska bra på de flesta redaktioner. 
Bristerna finns framför allt i de teknikrelaterade de-
larna av arbete, de digitala plattformarna och arbets-
metoderna.
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Tabell 6. Upplevd kompetens på olika områden  
på redaktionerna (% av svaren)

Kompetens inom… Mindre bra Bra Mycket bra Vet ej N=

…  de områden som 
bevakas 5 47 48 1 144

… teknik generellt sett 29 55 15 0 143

… sociala medier  
– hitta nyheter 19 50 29 3 143

… sociala medier  
– sprida nyheter 23 59 17 1 142

… datajournalistiska 
metoder 64 24 8 4 142

… att publicera på flera 
plattformar 23 53 22 1 144

Många gemensamma funktioner

Den nätverksbaserade innehållsproduktionen byg-
ger på gemensamma funktioner i mediekoncernerna. 
Basen för detta är en gemensam IT-utveckling som 
gör att alla redaktioner inom en koncern arbetar med 
samma redaktionella system och digitala plattformar. 
Nästan alla redaktioner svarar att de har en gemensam 
IT-utveckling i koncernen (73 procent). För de som inte 
angett en gemensam IT-utveckling kanske denna är så 
självklar att de inte tänker på den, till exempel i SR och 
SVT.

Andra gemensamma funktioner:

• Tre av fyra dagstidningar har en gemensam sidpro-
duktion i koncernen, ibland hela tidningen och i en 
del fall särskilda sidor som TT, feature, sport, kul-
tur mm. 

• De flesta tidningar samt public service har helt eller 
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delvis en gemensam webbdesk. Några har den en-
dast kvällar, nätter och helger och har webbdesken 
lokalt bemannad på vardagar. Andra har en helt ge-
mensam webbdesk för en region. Public service har 
webbspecialister centralt, men nyheterna läggs ut 
lokalt.

• På dagstidningar och i public service finns det både 
tillfälliga och mer permanenta grupper för grävande 
journalistik. För denna mer resurskrävande jour-
nalistik avsätts då resurser på koncernnivå, men de 
enskilda journalisterna kan variera i olika projekt.

• Det finns långt gående samarbeten inom främst kul-
tur och sport inom flera koncerner som t ex Mitt-
media, Hallpressen och Gota Media. Ett exempel är 
Bandypuls som Mittmedia lanserat för alla som gil-
lar bandy med direktsändningar av matcher. Inom 
SVT och SR finns sedan länge kultur- och sport-
redaktioner.

• När det gäller bemanning och frilansare finns också 
samarbeten inom koncerner. Andra viktiga samar-
beten gäller t ex centrala resurser för tv-produktion.

Sammantaget ger svaren i enkäten en konkret bild av 
hur omfattande den nätverksbaserade produktionen 
är i den dagliga journalistiken. Något som också för-
väntas växa kommande år (se tabell 7).
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Tabell 7. Gemensamma funktioner inom koncerner  
(% som har dessa funktioner)

Redigering
Webb-
desk

Gräv-
grupp

Ämnes-
redaktion Bemanning

IT- 
utveckling Annat

Tidn  
7 d/v 63 38 50 50 56 100 31

Tidn  
5–6 d/v 93 62 24 48 21 93 24

Tidn  
3–4 d/v 70 70 0 10 20 80 20

Tidn  
1–2 d/v 63 30 8 18 15 53 15

Nyhets-
sajter 20 20 0 0 0 40 20

Nyhets-
byråer 0 0 0 0 0 50 50

Gratis-
tidningar 73 45 0 0 0 73 9

SVT 0 88 41 47* 6 71 24

SR 0 44 78 67* 6 67 11

TV4 0 0 0 50 0 100 0

Andel 58 53 30 38 20 81 19**

N= 134 137 131 133 127 135 29

*SVT och SR har gemensamma redaktioner för sport och kultur som också samarbetar 
med de regionala redaktionerna. 

Färre men bättre i framtiden?

Många redaktionschefer har tvingats att hantera spar-
paket och nedskärningar på redaktionerna de senaste 
åren. Deras förväntningar på de kommande 1–2 åren 
är modesta, och var fjärde redaktionschef tror på fort-
satta nedskärningar. Hälften tror på ökat samarbete 
inom mediekoncernerna och hoppas dessutom på mer 
resurser till att öka både den tekniska och journalistis-
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ka kompetensen. Detta skulle i så fall kunna kompen-
sera att antalet journalister blir färre. 

Men skillnaderna är stora mellan olika medier, 
främst när det gäller resurser för innehållsproduktion:

• Hälften tror på oförändrat antal journalister på re-
daktionen. Men på dagstidningarnas redaktioner är 
det runt häften av redaktionscheferna som tror att 
redaktionen blir mindre de kommande åren. På ny-
hetssajter och inom Sveriges radio tror redaktions-
cheferna på expansion, att de får fler medarbetare. 

• Även när det gäller pengar för inköp av material tror 
hälften att de förblir desamma. Men även här är pes-
simismen stor på dagstidningar där hälften av che-
ferna tror på mindre resurser.

• Däremot tror sex av tio redaktionschefer på ett ökat 
samarbete inom koncernerna, det gäller särskilt 
inom dagstidningar men också inom SVT. 

• Resurserna för att öka både den tekniska och den 
journalistiska kompetensen kommer att öka, tror 
nästan alla redaktionschefer. I topp för detta ligger 
chefer inom SVT samt på dagstidningar där runt 90 
procent tror på mer resurser för att få mer kompe-
tenta redaktioner. 
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Tabell 8. Förväntningar för de närmaste 1–2 åren (% av svaren)

Mycket 
mindre Mindre Oförändrat Mer

Mycket 
mer

Vet 
ej N=

Antalet anställda 
journalister 3 25 50 19 1 2 146

Resurser för  
inköp av innehåll 3 27 52 16 0 2 146

Samarbete inom 
koncernen 0 4 28 49 11 8 143

Resurser för 
att öka teknik-
kompetens 0 1 24 58 15 3 146

Resurser för att 
öka journalistisk 
kompetens 1 2 37 51 6 3 146

Sammantaget så tror redaktionscheferna på något mer 
slimmade redaktioner, men också på att det ska finnas 
resurser för att kunna arbeta bättre och kunna samar-
beta med i innehållsproduktionen. Som en lokalradio-
chef skriver i enkäten:

Mer resurser, men då tänker jag på personalen, om vi kan 
utveckla personalens kompetens så ökar ju våra resurser 
– på det sättet har vi ökat resurserna. Redaktionen har 
blivit bättre.

Stora skillnader mellan mediekoncernerna

Ett tiotal stora mediekoncerner dominerar helt den 
svenska nyhetsproduktionen. Ägarkoncentrationen 
inom dagspressen har gått fort, och 2015 stod de åtta 
största ägarna av dagstidningar för 89 procent av den 
tryckta upplagan (Ohlsson 2016). Inom etermedier är 
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det bara public service och TV4 (Bonniersfären) som 
står för samhällsjournalistiken.

Den ekonomiska pressen för de kommersiella 
mediebolagen är stark. Mellan 2006–2014 minska-
de dagspressens intäkter med 20 procent. Annonser 
försvinner till andra plattformar som Facebook och 
 läsarintäkter förmår inte kompensera bortfallet. Trots 
satsningar på betalmodeller de senaste åren (Melesko 
2017). För public service är situationen en annan med 
någon procents ökning av licensmedlen för varje år. 
Sveriges Radio och SVT har kunnat öka sina totala 
kostnader för programproduktion med drygt 10 pro-
cent på två år (Public service-redovisningar 2016).

Även bland de kommersiella mediekoncernerna är 
utvecklingen ojämn. Stampen lyckades överleva ge-
nom att sälja stora delar av koncernen och med hjälp 
av statlig lönegaranti när betalningarna ställdes in. 
Mittmedia tog över Promedia (VLT, Nerikes Alle-
handa m fl) från Stampen och är mitt inne i en digital 
omställning som slår hårt mot upplagorna och intäk-
terna. Andra koncerner som Gota Media och Ander-
koncernen är mer stabila, och möter förändringstryck-
et med försiktighet (Ohlsson 2016).

Det här avsnittet bygger på intervjuer med företrä-
dare för de tolv största mediekoncernerna, samt även 
kommentarer i enkäten från enskilda redaktioner och i 
några fall även årsredovisningar från koncernerna.

De regionala mediekoncernerna

Den största av de regionala mediekoncernerna är 
fortfarande Stampen, räknat i total omsättning. Men 
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antalet journalister har minskat kraftigt både av ned-
skärningar på redaktioner och försäljningen av Pro-
media. 2014 hade Stampen närmare 500 anställda på 
redaktionerna, nu är siffran nere strax under 200 enligt 
Bengt Ohlsson som är HR-chef. Men samtidigt hål-
ler man på att rekrytera nya journalister med teknisk 
kompetens, hösten 2017 anställs ca 35 nya journalister. 
Dessa ska vara multikompetenta på mer avancerade 
sätt, enligt Bengt Ohlsson:

Förr handlade det om att kunna webben men idag är det 
mer om att kunna programmera, vara bra på sociala me-
dier, kunna jobba med rörlig bild. På så vis har begreppets 
betydelse förflyttats. Nu är det mer fokus på att kunna 
göra nyheter med sin mobiltelefon och tyvärr har vi väl 
inte så hög nivå med multikompetens.

På redaktionerna betonar man att resurserna blivit 
mindre, men också att arbetssättet blivit mer struktu-
rerat – ”Små resurser tvingar oss till struktur vilket i sin 
tur ger en bättre journalistik”, skriver en redaktions-
chef. En annan Stampen-chef på en mindre tidning sä-
ger i enkäten att redaktionen krympt till sin yttersta 
gräns av ekonomiska skäl, men att det ser lite bättre 
ut kommande år. Ändå är det svårt att bortse från det 
faktum att redaktionerna inom Stampen bara är en 
skugga av vad de var; t ex flaggskeppet Göteborgspos-
ten som hade 290 journalister på redaktionen 2004. 
Idag finns det ca 100 journalister på GP, men samtidigt 
tar man in material från delägda lokaltidningsföreta-
get Ortstidningar i Väst.

Den regionala koncern som har flest journalister är 
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Mittmedia, totalt ca 419 journalister på de tio redak-
tioner som svarat på enkäten. Det blev fler när man tog 
över Promedia, men med hänsyn taget till dessa har ändå 
antalet redaktionella medarbetare minskat med ca 150 
de senaste två åren enligt utvecklingschef  Robin Govik. 
Formellt är samtliga anställda som multi journalister, 
och skapar innehåll till alla kanaler. Men man har ock-
så specialjournalister som arbetar med livesändningar, 
som redaktörer och redigering av papperstidning och 
vid regionala webbdeskar. Dessa resurser är centrali-
serade inom koncernen, och gör att man kan behålla 
fler reportrar betonar en redaktionschef – ”resurser 
har frigjorts för journalisterna att producera innehåll. 
Där emot är vi ju färre på totalen”. En annan chef på en 
mind re tidning inom Mittmedia är dock mer uppgiven:

Mindre resurser men också ett något avskalat uppdrag. 
Dock ett evigt krympande ekonomiskt utrymme med 
ständigt återkommande mindre besparingsåtgärder som 
gör att möjligheten att göra något utöver det absolut mest 
nödvändiga inskränks alltmer,

De andra stora regionala koncernerna är något mer 
stabila än Stampen och Mittmedia. Störst av de övriga 
är Norrköpings Tidningar-koncernen (NTM) som har 
289 redaktionella medarbetare på de åtta av nio dags-
tidningar som svarat på enkäten, en minskning från 
knappt 400 medarbetare två år tidigare (−27 procent). 
Detta möter man med en långtgående samordning re-
gionalt. I Östergötland äger NTM samtliga mediefö-
retag som samordnas inom Östgöta Media. Där har 
man ett gemensamt webbnav, sidproduktion och ge-
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mensamma avdelningar för sport, kultur och debatt. 
Det finns en gemensam redaktionsledning, och en re-
daktionschef förklarar:

Jag tror att journalistarbetet kommer renodlas ännu mer, 
med ett antal som helt och hållet jobbar med att leverera 
lokalt material från fältet och ett mindre antal som hante-
rar materialet (driver trafik och konverteringar online och 
sammanställer och utvecklar våra printprodukter)

Samtidigt betonar redaktionschefen att den publicis-
tiska inriktningen förtydligas i detta arbete. Vissa om-
råden drar man sig tillbaka från, medan man satsar på 
”rak, tydlig och vass journalistik”.

Inom Gota Media i södra Sverige finns det ca 260 
journalister, ett 40-tal mindre än för två år sedan då man 
gjorde en större nedskärning. Sedan dess har det varit 
ganska stabilt, och flera redaktionschefer säger att ny 
teknik och ny organisation gör att man klarar sitt upp-
drag bättre än tidigare. Koncernen har en del gemen-
samma funktioner som webbdesk på natten och särskil-
da journalister för TV-sändningar. Men man slår vakt 
om det lokala perspektivet i all journalistik, betonar 
Peter Sigfridsson på Gota Media: lokal närvaro, lokalt 
beslutsfattande och prioritering av lokala reportrar.

Den Värmlandsbaserade Anderkoncernen är ock-
så en av de stabila koncernerna och visar årligen ett 
överskott på dryga tio procent. Antalet redaktionella 
medarbetare är oförändrat de senaste två åren, ca 140 
journalister. De förväntas vara multikompetenta, men 
samtidigt finns det gemensamma funktioner som sid-
produktion och webb inom koncernen. ”Vi försöker 
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göra kostsamma saker centralt, men vi värnar mycket 
om vår lokala närvaro ute på våra orter, förklarar VD 
Mikael Rothsten.

Småländska Hallpressen är i samma storleksklass, 
men där har antalet journalister minskat från ca 175 
till idag ca 140. Samma funktioner finns centralt i kon-
cernen som hos alla andra, och redaktionschefen Her-
man Nikolic förklarar hur det ser ut i en koncern som 
fram till 2013 enbart hade papperstidningar:

Alla jobbar mot webben, men liveredaktionen jobbar med 
stora händelser och tar över bevakningen på kväll och hel-
ger för andra titlar … Vi har en central TV-funktion som 
kopplar upp redaktioner. Sportmatcher kan sändas cen-
tralt, men lokala korta sändningar sköts lokalt. Repor-
tern åker och fixar artikel till webben, pushnotis kommer 
ut, och länken skickas ut i sociala medier. Sen när artikeln 
ligger ute så sitter printen och planerar morgondagens 
nyheter. Pappret är best of de digitala kanalerna, och an-
dra saker som TT, serier, korsord.

Även Sörmlandsmedia med tre dagstidningar har 
minskat antalet journalister, från 125 till 95 på två år. 
Alla betraktas som multijournalister, bara de gemen-
samma redigerarna är specialister.

Mönstret är detsamma i alla de regionala mediekon-
cernerna: det som kan göras gemensamt i koncernen 
centraliseras för att kunna behålla reportrar på fältet. 
Med gemensamma redaktionella system (CMS) kan 
sidproduktion och webbdeskar finnas på färre orter, 
TV-produktion och IT-utveckling centraliseras. Men 
också redaktionella satsningar som särskilda grupper 
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för grävande journalistik, för sport och kulturbevak-
ning. Graden av centralisering skiljer sig åt: stora Mitt-
media arbetar mycket mer integrerat i hela koncernen 
än de mer traditionella Gota och Ander som betonar 
den lokala förankringen.

Ett annat tydligt mönster i alla koncerner är att fokus 
de senaste två åren flyttats från antalet klick och besö-
kare till att få lojala läsare. Detta är en följd av att det 
ekonomiska fokuset delvis flyttats från maximal räck-
vidd för annonser till betalande digitala prenumeranter. 
Denna förändring får också konsekvenser för det redak-
tionella arbetet, förklarar Robin Govik på Mittmedia:

Vår idé är att vara lojalitetsjagande istället för klick-ja-
gande. 80 procent av all trafik är direkttrafik, det värnar 
vi om. Journalistiken är ett kreativt yrke, men måste 
samtidigt målgruppsanpassas. Våra användare tycker 
om granskningar och när vi gör tyngre granskningar så 
skapar det en större lojalitet hos publiken. Publiken vill 
också bli mer uppdaterade och ha koll på läget ur ett lo-
kalt perspektiv. Vi ser det som en investering att behålla 
lojala användare, istället för att gå på enkla ”klick”. I tes-
ter märkte vi att kattungar och liknande innehåll snarare 
hade en motsatt effekt på våra läsare. 

Också andra koncerner betonar den ökande kunska-
pen om publiken bland journalister, att man utgår från 
trafiksiffror och analys av läsarna i det redaktionella 
arbetet. Stampen arbetar mycket med personalisering, 
att utmana Google och Facebook i algoritmtänkande. 
Herman Nikolic på Hallpressen sammanfattar hur fle-
ra koncerner tänker: 
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Redaktionerna jobbar nära med vad som läsarna vill be-
tala för, vilket är en stor förändring i det journalistiska 
arbetet. Mer fokus på kvalité och djup, för att få ett så 
högt värde på journalistiken som möjligt.

Bonnier och Schibsted

Största tidningskoncernen i Sverige är Bonniers med 
25 procent av den sålda upplagan, och dessutom är 
man ensamma om nyhetsproduktion i kommersiell 
TV med sitt ägande av TV4. Norska Schibsted ligger 
trea räknat i upplaga, men har den i särklass starkas-
te ställningen räknat i daglig publik med Aftonbladet. 
Dessa två koncerner har klarat de senaste två åren be-
tydligt bättre än de stora regionala koncernerna när 
det gäller redaktionella resurser, bara runt fem procent 
i nedskärningar. Strategierna hos dessa två stora ny-
hetsproducenter skiljer sig åt – självständiga redaktio-
ner inom Bonniersfären medan Schibsted har en långt-
gående integrering mellan sina tre redaktioner.

Bonnersfären: Redaktionerna på Dagens Nyheter 
och Expressen (med lokaleditionerna Kvällsposten och 
GT) har varit oförändrade de senaste två åren, enligt 
enkäten. Däremot har den sammanslagna redaktionen 
för Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad fortsatt 
att krympa något. Dagens Industri har oförändrat an-
tal anställda, enligt en sammanställning av tidningen 
 Resumé1.

Bonniertidningarna arbetar självständigt, de har 

1 Resumé Insikt: https://app.resumeinsikt.se/articles/395847/2017-10-06-
13-16-47-kartlaggning-sa-gar-den-svenska-mediebranschen-i-siffror
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inte ett gemensamt redaktionellt system som skulle 
möjliggöra ett flöde av innehåll mellan tidningarna. 
Ett gemensamt CMS håller dock på att utvecklas, och 
det finns också viss IT-utveckling gemensam i koncer-
nen. De samarbeten som finns kommer på initiativ 
från redaktionerna, t ex samarbete om morgon-tv mel-
lan Expressen och Dagens Industri. Grunden är dock 
en hög grad av decentralisering enligt David Salsback 
på Bonnier News:

Alla redaktioner är helt fristående, inget större redaktio-
nellt samarbete. DN och Expressen har de största grup-
perna med 4–8 reportrar som bara jobbar med gräv. Vi 
tror inte att någon vinner på ökat samarbete av konkur-
rensskäl. Olika inriktningar gör det också svårt att hitta 
beröringspunkter journalistiskt

Bonnier News har inte heller satsat på multikompe-
tens bland journalister. På Dagens Nyheter anställer 
man särskilda journalister som arbetar med digital 
produktion, nu ca 30 av 195 på redaktionen. Man är 
också en av få tidningar med egna fotografer, ca 15 st.

Nyhetsproduktionen inom TV4 är också helt fristå-
ende från övriga Bonnierföretag. Tidigare hade TV4 
ett särskilt produktionsbolag för nyheter, men det har 
nu lagts ner och sammanförts med TV4. Sammanlagt 
finns det 384 redaktionellt anställda inom TV4, enligt 
företagets centrala siffror. Det är 18 procent färre än 
2015, då det fanns 471 redaktionellt anställda.

Specialreportrar i politik och ekonomi är viktigt för 
kanalens trovärdighet, enligt nyhetschef Viveka Hans-
son. Samtidigt jobbar TV 4 med att integrera olika re-
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daktioner, och reportrarna ska ha en hög teknisk kom-
petens enligt Viveka Hansson:

Publikens krav på on-demand och live ställer krav på att 
våra journalister är multikompetenta och kan gå snabbt 
ut i sändning, att de ska kunna använda data i sin jakt 
på nyheter och både inhämta och skicka ut information 
i olika kanaler.

I Schibstedkoncernen ingår bara tre redaktioner – det 
stora Aftonbladet, det betydligt mindre Svenska Dag-
bladet med 117 journalister och den lilla nyhetstjäns-
ten Omni som aggregerar nyheter från många kanaler 
(har växt från 15 till 23 journalister på två år). Afton-
bladet har krympt de senaste tio åren, från 550 journa-
lister 2007 till 410 enligt enkäten 2017. Man har också 
omdefinierat sig, enligt stabschef Magnus Ringman:

Aftonbladet är en onlineverksamhet som också ger ut en 
papperstidning. Grunden är journalistiken, ’vad är sto-
ryn?’, sen är kanalen en annan sak. Varje journalist ska 
kunna publicera till alla kanaler.

Det innebär att det ställs större krav på att fler journa-
lister också ska kunna göra video och använda sociala 
medier och göra dataanalys. Alla tre redaktionerna ar-
betar på samma tekniska plattform, Schibsted Media 
Platform, och tekniken utvecklas gemensamt i koncer-
nen. Det har också gjorts tillfälliga projekt med grä-
vande journalistik i samarbete över redaktionsgränser.

Resurserna räcker för det uppdrag som redaktionen 
har, konstaterar Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 
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Trots neddragningar i det längre perspektivet, så kla-
rar Aftonbladet de tre viktigaste uppgifterna:

1. Breaking news. Först när det händer.
2. Granskande journalistik. Journalistiken som gör 

skillnad och ”sätter märken i parketten”. Viktigt 
ur ett demokratiskt perspektiv och viktigt för vårt 
varu märke.

3. Sportbladet. Bäst på sport.

På ett plan finns det stora likheter mellan de stora me-
dierna inom Bonnier och Schibsted. De stora redak-
tionerna som fanns för 15–20 år sedan har krympt 
betydligt, och arbetet är innehållsmässigt fokuserat 
på färre områden. Däremot publicerar man sig i fler 
kanaler och medarbetarna ska vara mer multikompe-
tenta. Graden av samordning skiljer sig, kanske är det 
en fråga om olika företagskulturer i Bonnier respektive 
Schibsted. Men riktningen är densamma mot mer av 
samarbete inom koncernerna.

Ett starkare public service

I tider av ekonomisk kris i medierna har public servi-
ce framstått som undantaget, en stabil institution med 
redaktionell närvaro i hela landet. Sveriges radio har 
ökat sina kostnader för nyhetsproduktion med fyra 
procent mellan 2014–2016 (Public  service-redovisning 
2016). Årets enkät visar en något större ökning av 
antalet redaktionella medarbetare på de 18 SR- 
redaktioner som svarat: plus nio procent till 657 redak-
tionella medarbetare. En del av ökningen är att redak-
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tionen för sändningar på andra språk (Radio Sweden) 
 integrerats i Ekot. I satsningarna märks också ett nytt 
 liveteam på Ekot och en utökning av de 25 lokala kana-
lernas bevakning på kvällar och helger. Medarbetarna 
ska i högre grad klara av flera olika plattformar, enligt 
 programdirektör Björn Löfdahl:

Andelen multikompetenta ökar över tid, eftersom vi ar-
betar med linjärt, on demand och i sociala medier. Social 
kompetens och att kunna hantera sociala medier kräver 
mer kunskap om att kunna möta publiken. Inga särskilda 
fotografer, vi ser det som något som ingår på webben.

Sveriges radio är väl integrerat med tre redaktionella 
system som håller ihop lokalradion, Ekot och ämnes-
specifika redaktioner. Teknikutvecklingen sker cen-
tralt inom företaget, gammal sändningsteknik förs 
över till läsplatta som gör att journalistiken blir mer 
rörlig och att reportrar lättare kan rapportera direkt. 
Samtidigt ökar samarbetet mellan redaktioner. Björn 
Löfdahl sammanfattar:

Jag vill beskriva alla redaktioner som ett ständigt inter-
agerande system oavsett område och genre. Alla redak-
tioner jobbar i ett nätverk, kultur finns både centralt och 
lokalt. Både Ekot och andra kanaler, språkredaktionen 
samarbetar mycket. Sisu jobbar med P4-redaktionerna. 
Kulturnytt som tidigare var i P1 finns nu i P4 också, vilket 
gett en stor ökning i sändningar. Arabiska redaktionen 
kan också kopplas till det stora nätverket på Ekot. Här 
har vi en konstant ökning av samarbeten och det är en bra 
utveckling som jag vill kalla globalisering. 
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Även Sveriges Television (SVT) har ökat sina kostna-
der för nyhetsproduktion, plus 12 procent mellan 2014 
och 2016 (Public service-redovisning 2016). Detta har 
gjort det möjligt att anställa fler journalister, men var 
ökningen har hamnat är oklart eftersom de 17 nyhets-
redaktioner som deltar i enkäten rapporterar i stort 
sett oförändrad bemanning. Enligt centrala siffror 
inom SVT har antalet anställda med journalistiska 
arbetsuppgifter ökat med 11 procent mellan 2014–16, 
drygt hundra nya journalister2. Vissa regioner har fått 
förstärkningar, t ex nya redaktioner i Stockholm, Gö-
teborg och Skåne. Medan andra fått se nedskärningar, 
t ex Värmland. Totalt sett har SVT idag 1 087 anställ-
da med journalistiska arbetsuppgifter, enligt denna 
 sammanställning.

Allt fler av SVTs journalister gör olika arbetsuppgif-
ter, enligt Anne Lagercrantz som är chef för division 
Nyheter:

Lokalt är alla multikompetenta, sedan 2014 då försvann 
kategorier som fotograf och bildproducent och blev istäl-
let ”journalister på fältet” (60 st, där 7 var nyanställning-
ar). Sthlm har en online-avdelning som är specialister på 
video och text. Men våra broadcast-reportrar och foto-
grafer redigerar också. Lokalt är programledarna också 
reportrar, bara i Sthlm och Riks är det uppdelat.

Samtidigt går SVT bort från tanken att alla ska göra 
allt, och istället ser man t ex videoreportrar som en typ 
av specialisering. 

2 Enligt uppgifter från SVT centralt 10 okt 2017
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Sammantaget visar både intervjuer och enkätsiffror 
att de båda public service-företagen har stärkt sina re-
daktionella resurser de två senaste åren. Samtidigt ar-
betar fortfarande de allra flesta journalister i privata 
medieföretag, och den största andelen finns i de regio-
nala och lokala tidningarna. Public service blir starka-
re, men inte i första hand för att SVT och SR bygger ut, 
utan för att de kommersiella medieföretagen skär ner.

TT växer och krymper

En viktig nyhetsproducent är TT-Nyhetsbyrån som 
ägs av flera stora privata mediekoncerner, de största 
ägarna är Bonniers och Schibsted som har två tredje-
delar av aktierna. De senaste tio åren har TT växt kraf-
tigt och erbjuder allt mer innehåll till de dagliga medi-
erna, såväl text som nyhetsbilder och rörlig bild. TT 
producerar också feature som kultur och familjemate-
rial. Även nyhetsgrafik ingår i utbudet, och koncernen 
äger dessutom medieanalysföretaget Retriever.

Detta innebär också att de redaktionella resurser-
na växt i ett längre perspektiv, mellan 2011–2016 har 
antalet anställda i moderbolaget TT ökat från 136 till 
233. De senaste två åren har dock även TT fått kän-
na av mediernas minskade resurser och antalet redak-
tionella medarbetare har minskat från 185 till 160. 
Nattredaktionen flyttades till Australien för att sänka 
kostnader och producera mer material nattetid. Re-
daktionschefen på TT förklarar i enkäten:

Vi har blivit färre medarbetare, vilket har krävt dels en ef-
fektiviserad verksamhet, men också att vi i dag produce-
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rar mindre innehåll jämfört med tidigare. Lite förenklat 
kan man säga att vi prioriterar hårdare, lägger mer krut 
på det vi anser vara allra viktigast och mindre resurser (el-
ler inga alls) på annat som väljs bort.

Slutsatser

Bantade redaktioner och ägarkoncentration är ge-
nerella trender i västvärldens nyhetsindustri. I USA 
försvann 20 000 jobb på redaktionerna efter finans-
kraschen 2008. Nu har utvecklingen planat ut, men 
minskningen fortsätter samtidigt som redaktionerna 
växer i TV-koncernerna3. I Storbritannien är utveck-
lingen densamma där 200 lokala tidningar lagts ner 
och antalet journalister halverats sedan 2005. Några få 
stora koncerner äger nästan alla tidningar (Springfeldt 
2017). 

Den holländske medieforskaren Mark Deuze kon-
staterar att det inte längre är organisationen som defi-
nierar mediearbetet, om man tillhör en redaktion eller 
inte. Istället pågår mediearbetet alltmer i nätverk både 
inom och utom redaktionerna, såväl innehållsprodu-
center som mediernas innehåll rör sig inom koncerner-
nas nätverk (Deuze 2007). Detta är en beskrivning som 
passar väl den svenska nyhetsproduktionen 2017. De 
allt snävare ekonomiska ramarna hos de kommersiella 
medieföretagen gör att de fasta redaktionerna krym-
per. Medarbetarna förväntas vara multikompetenta, 
kraven på teknisk kompetens och att t ex arbeta med 
sociala medier ökar. Mindre än en tredjedel av alla ny-

3 http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/
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hetsredaktioner har särskilda fotografer – reportrarna 
förväntas ta bilder eller filma själva. 

Mindre redaktioner kompenseras av en allt starkare 
nätverksbaserad produktion inom mediekoncernerna. 
Ett fåtal redaktioner blir noder i medieproduktionens 
nätverk, och det är i många fall inte längre möjligt att 
urskilja vilken redaktion som står bakom vilken tid-
ningstitel. I dessa nätverk flödar innehåll från alla re-
daktioner samt innehåll från underleverantörer som 
till exempel nyhetsbyrån TT. Trots att det finns färre 
journalister på redaktionerna, så finns det mer inne-
håll än någonsin att välja mellan. Nya typer av journa-
lister växer fram i dessa redaktionella noder, analyti-
ker som följer publikströmmarna och redaktörer som 
ompaketerar innehåll för olika plattformar. 

Samtidigt förändras det medieekologiska systemet, 
de relativa positionerna mellan olika medieformer för-
skjuts:

De regionala och lokala dagstidningarna fortsätter 
att dra ner redaktionerna, 15 procent färre journalis-
ter på två år. Det är en fortsättning av utvecklingen 
de tidigare två åren 2013–2015 då antalet journalis-
ter på alla dagstidningar minskade med 13 procent. 
Redaktionscheferna försäkrar att man vill behålla 
så många lokala reportrar som möjligt genom ge-
mensamma funktioner inom koncernerna. Men 
denna centralisering av innehållsproduktionen får 
också konsekvenser för hur lokala dagstidningarna 
kan vara. Tidningarna balanserar mellan den eko-
nomiska nödvändigheten av att dela innehåll i flera 
tidningar och behovet att fortsätta vara lokal för den 
lokala publiken, ett dilemma som också noterats i 
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Norge (Sjovaag 2014). Detta får också konsekvenser 
för dagstidningarnas roll som den viktigaste produ-
centen inom ekosystemet – studier i Danmark visar 
att över 70 procent av alla originalnyheter tas fram av 
dagstidningar, trots att både webb och tv/radio växt 
de senaste åren (Brink Lund et al 2009). 

Storstadsmedierna och de mest lokala medierna vi-
sar en mer stabil situation. Storstadstidningarna mins-
kar redaktionerna bara någon enstaka procent, och 
både Dagens Nyheter och Göteborgsposten rekryterar 
nya medarbetare. De lokala gratistidningarna, lokala 
nyhetssajter och fådagarstidningar är i stort sett oför-
ändrade. Här finns också nya aktörer som expanderar 
som t ex lokalsajterna 24Kalmar m fl och ETC-koncer-
nen. Men varken storstadstidningar eller nya typer av 
lokalmedier kan kompensera neddragningar i de stora 
regionala koncernerna räknat i antal journalister.

Slutligen – public service fortsätter att långsamt 
stärkas med fler journalister i SVT och Sveriges radio. 
Men fortfarande arbetar tre av fyra nyhetsjournalister 
i privatägda kommersiella medier, och särskilt utan-
för storstadsområdena är resurserna för nyhetsarbe-
te fortfarande mångdubbelt starkare i de privata och 
kommersiella medierna. 

Maktkoncentration och mellanrum

Koncentrationen av medieägandet till några få stora 
koncerner är en förutsättning för den nätverksbasera-
de nyhetsproduktionen. IT-utveckling, såväl av redak-
tionella system som plattformar för publicering, görs 
centralt i koncernerna. Stora redaktioner producerar 
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innehåll till många titlar, sidfabriken och webbdeskar 
servar hela koncernerna. Stora mängder av innehåll är 
tillgängligt för varje tidning, trots att färre journalister 
faktiskt arbetar med innehållsproduktion. 

Koncentrationen av medieägandet skapar samtidigt 
en maktkoncentration, mångfalden i medieutbudet 
minskar. Den enskilt sett största motvikten till detta 
är public service, främst alla de regionala kanalerna i 
SR och SVT som ofta är det enda alternativet till de 
regionala mediemonopolen. Public service stärks re-
lativt sett när tidningarna krymper sina redaktioner, 
samtidigt som de regionala public service-kanalerna 
får behålla sina resurser eller till och med kan låta re-
daktionerna växa. Detta irriterar en hel del redaktio-
ner på dagstidningar som sätter upp betalväggar för 
att kunna säkra sin ekonomi.

Koncentrationen i ägandet gör också nyhetsproduk-
tionens nätverk mer grovmaskigt när lokalredaktioner 
läggs ner och innehållsproduktion centraliseras. Det blir 
fler mellanrum där såväl hyperlokala medier som olika 
alternativa medier växer (t ex lokala nyhets sajter och 
ETCs lokala editioner). Det finns en stor flora av hyper-
lokala medier som inte ingår i denna studie, men mycket 
tyder på att de växer i ett längre perspektiv (Leckner och 
Nygren 2016). I mellanrummen växer också andra typer 
av medier, plattformar som sociala medier (lokala Face-
bookgrupper, bloggare och Youtubeprofiler) Facebook-
grupper är inte journalistik, men ändå den mest använ-
da lokala informationskällan för medborgare under 50 
år (Nygren och Leckner 2016).

Medieekologin förändras, och som en del av detta 
även villkoren för nyhetsproduktionen. I vilken mån 
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detta nyhetssystem kan svara upp mot samhällets för-
väntningar återstår att undersöka. Det är inte givet 
att fler journalister innebär att medierna uppfyller sin 
roll i demokratin på ett bättre sätt – resultatet beror 
också på hur redaktionerna prioriterar sitt arbete, vil-
ka områden man väljer att berätta om. Men resurser 
och redaktionella villkor måste ändå vara en av ut-
gångspunkterna för diskussionen om mediernas roll i 
 samhället.
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Fakta om enkäten

Enkäten svenska nyhetsredaktioner gick ut till 203 
nyhetsredaktioner. Som redaktion definierades en 
arbetsplats som producerar innehåll för en eller flera 
titlar. I flera fall står samma redaktion bakom många 
titlar, t ex koncernen Mitt i som gör ett 30-tal titlar vid 
samma redaktion. Redaktionerna är fördelade på föl-
jande medietyper:

Urvalsram Antal svar Svarsfrekvens (%)

7-dagarstidningar* 20 15 75

5–6dagarstidningar* 40 30 75

3–4dagarstidningar* 13 10 77

1–2dagarstidningar* 56 40 71

Nyhetssajt 5 5 100

Nyhetsbyrå 2 2 100

Gratistidning 13 11 85

SVT 23 17 74

Sveriges Radio 29 18 62

TV4 2 2 100

Totalt 203 150 74

*Frekvensen definieras av tidningarna själva, antingen i tryckt form eller som e-tidning. 
De flesta av dessa publicerar sig även på webb och mobil.

Enkäten gick ut som en webbenkät via mail i slutet av 
augusti 2017, och svaren avser situationen när enkäten 
fylls i. Efter tre påminnelser samt telefonsamtal avslu-
tades insamlingsarbetet i början av oktober. Bortfallet 
är relativt jämt fördelat, med undantag för Sveriges 
Radio och fådagarstidningar. Resultaten för dessa ka-
tegorier bör därför tas med viss försiktighet.


