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Sammanfattning 

Svenska dagstidningar använder allt mer journalistiskt material producerat av nyhetsbyråer. I 

en majoritet av alla svenska medier upptas också en stor del av utrymmet av material som 

levererats från nyhetsbyråer. Användningen av centralt producerat material har kritiserats för 

att både likrikta medieinnehållet och för att minska mångfalden på dagspressmarknaden. 

   Det finns emellertid stora luckor i forskningen kring sportjournalistik och få forskare har 

tagit reda på hur stor andel av tidningars artiklar, notiser och krönikor på sportsidorna som 

faktiskt är skrivna av Tidningarnas Telegrambyrå eller någon annan nyhetsbyrå. 

   Denna undersökning visar nu att det finns en likriktning på sportsidorna i åtminstone 

Sundsvalls Tidning och Dagbladet, med avseende på användningen av centralt producerat 

material. Under två vanliga veckor år 2009 är 47 procent av den förstnämnda tidningens 

artiklar, notiser etc. skrivna av en eller flera nyhetsbyråer. För Dagbladet är motsvarande 

siffra 44 procent. 

   Båda tidningarna har ökat sin andel nyhetsbyråproducerat material på sportsidorna sedan 

1994 – något som styrker tidigare forskning om att svenska dagstidningar använder allt mer 

nyhetsbyråmaterial. I Sundsvalls Tidning har andelen nyhetsbyråproducerat material på 

sportsidorna ökat från 31 procent år 1994 till 47 procent år 2009. I Dagbladet har andelen 

nyhetsbyråproducerat material ökat från 26 procent år 1994 till 44 procent år 2009.
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Under det senaste årtiondet har nyetableringar och förvärv av andra företag gjort att enskilda 

medieföretag blivit allt större.
1
 Det har också bidragit till en ökad ägarkoncentration. Ägandet 

av och makten över västvärldens medier har koncentrerats till omkring tio stora 

mediekonglomerat, varav några är verksamma även i Sverige.
2
  

   Utvecklingen på dagstidningsmarknaden går mot en ökad grad av samverkan, både när det 

gäller inom koncerner och mellan koncerner.
3
 Detta kan påverka journalistiken. Flera studier 

har visat att mångfalden och olikheten i medieinnehållet kan drabbas av alltför mycket 

samgående.
4
 

   Redan 1990 konstaterades det i en utredning att det svenska massmediesystemet hade klara 

brister när det gäller mångfald.
5
 

   Journalistiskt innehåll byts mellan tidningar och andelen unikt material i dagstidningarna 

minskar generellt sett.
6
 Enligt medieforskaren Staffan Sundin finns det en risk för att 

tidningarna förlorar sin identitet vid en långtgående samverkan.
7
 Medieägare som äger flera 

tidningar inom samma spridningsområde bör därför sträva efter att rikta sig till olika grupper 

och att undvika att likrikta innehållet.
8
 

   Likriktningen i medierna ökar av att samma innehåll används i flera kanaler och i flera 

medier.
9
 Medieföretagens produkter tenderar också att bli allt mer lika.

10
 

   Att ägarkoncentrationen på mediemarknaden ökat är alltså känt. Trots det har 

marknadssituationen blivit hårdare och konkurrensen för medierna har ökat.
11

 Men den ökade 

konkurrensen på mediemarknaden har inte inneburit en ökad mångfald sett till det 

journalistiska innehållet.
12

 Bakom den ökade mångfalden av kanaler och programformer 

döljer sig ofta ett likriktat innehåll.
13

 

   Denna likriktning kan bero på flera saker – bland annat användandet av material producerat 

av nyhetsbyråer. Svenska dagstidningar använder centralt producerat material i allt större

                                                           
1 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 13 
2 ibid sid. 11 
3 ibid, sid. 29 
4 Ots Mart, Picard Robert G., På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 69 
5 Jacobson Bertil, Mångfaldens enfald – om ägarmakt i medier (1995), sid. 12 
6 Nygren Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 152 
7 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 29 
8 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 43 
9 Nygren Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 152 
10 Enlund Nils, Jonsson Alex, Teljas Cecilia, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 217 
11 Hvitfelt Håkan, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 34 
12 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 15 
13 Ilshammar Lars, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 277 
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 utsträckning.
14

 Användningen av centralt producerat material har också kritiserats för att 

både likrikta medieinnehållet och för att minska mångfalden på dagspressmarknaden.
15

 

   Klart är att i en majoritet av medierna så upptas en stor del av utrymmet av material 

levererat från byråer.
16

 Att nyhetsbyråer numera erbjuder färdiga tidningssidor leder också till 

en ökad risk för en mer likartad nyhetsbevakning.
17

 

   Stig Hadenius, professor i journalistik, undersökte redan i början av 1970-talet hur stor del 

av flera lokaltidningars inrikesmaterial som kom från Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Då 

fanns det minst en tidning som hämtade upp emot 50 procent av sitt inrikesmaterial från TT.
18

  

   Ulf Wallin har gjort en liknande undersökning, men han undersökte i stället flera tidningars 

sportsidor. Han kom fram till att andelen artiklar i de undersökta tidningarna som skrivits av 

TT hade ökat från 16 procent till 25 procent från 1985 till 1995.
19

 Samtidigt har Wallin visat 

att andelen lokalt material på sportsidorna generellt sett har minskat.
20

  

   Författarna till denna uppsats har inte funnit någon ny forskning om hur stor del av 

tidningars artiklar och notiser på sportsidorna som faktiskt är skrivna av TT och andra 

nyhetsbyråer. Det finns mindre forskning kring användandet av centralt producerat material 

inom sportjournalistiken än inom övrig journalistik. Det finns luckor i forskningen kring 

sportjournalistik. Eller som medieforskarna Peter Dahlén och Knut Helland väljer att uttrycka 

det: 

  

Analyser av mediesport har lege vært en neglisjert del av medieforskningen, generelt sett. (…) 

Denne neglisjeringen av et stoffområde som har stort interesse i folks hverdag, ser imidlertid ut 

til å være i ferd med å ta slutt.
21

 

 

   Även Ulf Wallin har påpekat att det, mot bakgrund av vilken utbredning sporten har i 

nyhetsmedierna och hur mycket medierna faktiskt satsar på den, kan tyckas vara märkligt hur 

litet intresse massmedieforskare ägnat sportjournalistiken.
22

  

 

 

 

                                                           
14 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid.11 
15 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 29 
16 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 336 
17 ibid, sid. 337 
18 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 207 
19 Wallin Ulf, Sporten i Spalterna – Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år (1998), sid. 244 
20 ibid, sid. 112 
21 Dahlén Peter, Helland Knut, Norsk medietidskrift (2002), sid. 24 
22 Wallin Ulf, Sporten i Spalterna – Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år (1998), sid. 17 
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2. Utgångspunkter 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stor likriktningen, med avseende på användandet 

av centralt producerat material, är på sportsidorna i Sundsvalls Tidning och Dagbladet. Detta 

eftersom användningen av sådant material anses bidra till en likriktning av medieinnehållet.
23

 

   Denna studie ämnar också ge svar på om sportsidorna i Sundsvalls Tidning och Dagbladet 

har fått ett mer likriktat innehåll, med avseende på användandet av centralt producerat 

material, sedan de började samarbeta år 2000, respektive fick samma ägare år 2003. Detta 

genom att undersöka medieinnehållet på sportsidorna i dessa tidningar vid flera olika 

tillfällen.  

   Att undersöka en eventuell förändring över tid är intressant eftersom det just nu sker stora 

förändringar i medielandskapet och att det finns en osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen. 

Efterfrågan på kunskap om medietrender är därför stor bland både privata och offentliga 

aktörer.24 

 

2.2 Frågeställningar 

Utifrån undersökningens syfte sätts följande frågeställningar upp: 

* Hur stor andel av alla artiklar, notiser, krönikor och hallå där
25

 på sportsidorna i Sundsvalls 

Tidning och Dagbladet är producerade av nyhetsbyråer? 

* Finns det någon skillnad i hur många centralt producerade artiklar, notiser, krönikor och 

hallå där det finns på sportsidorna i Sundsvalls Tidning och Dagbladet – och vad finns det i så 

fall för skillnader?  

* Har antalet artiklar, notiser etc. på sportsidorna i dessa två tidningar producerade av 

nyhetsbyråer förändrats över tid – och i så fall hur?  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Historisk tillbakablick  

3.1.1 Sportjournalistikens historia 

I slutet av det förrförra seklet började några liberala och konservativa tidningar att bevaka 

idrott mer aktivt. Men många, däribland tidningsmakare, trodde ändå att idrotten var en 

                                                           
23 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 29 
24 ibid, sid. 5 
25 En ’Hallå där’ är inom journalistiken en term för en kortare intervju med journalistens frågor och intervjupersonens svar.  
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modenyck som skulle komma att försvinna så småningom.
26

 Så blev det emellertid inte. I dag 

är sportredaktionerna generellt sett de specialredaktioner som har de största resurserna.
27

  

   Många var alltså negativt inställda till att idrotten började få medial uppmärksamhet. 

Framför allt arbetarpressen var kritisk till den nya genren. Detta eftersom sport ansågs vara en 

borgerlig sysselsättning. När OS avgjordes i Stockholm 1912 fick till exempel Arbetarbladets 

utsända reporter följande instruktion: ”Det får bara bli en notis”.
28

 Ett annat talande exempel 

för det politiska motståndet mot rapporterandet av sport i tidningarna är att Axel Danielsson, 

grundare av tidningen Arbetet, i en artikel skrev att ”sporten är ett surrogat för arbetet och 

bedrivs därför av de samhällsklasser, som icke arbeta”.
29

 

   Att arbetarpressen var kritisk till sportjournalistik kan tyckas vara konstigt. Enligt norska 

medieforskaren Knut Helland kunde sporten spridas och organiseras just därför att den 

industriella revolutionen gjorde att arbetarklassen fick mer fritid. Det gjorde att de i större 

grad kunde titta på sport. Revolutionen resulterade också i att arbetarklassen fick mer pengar 

– vilket gjorde att de kunde gå på idrottsevenemang.
30

 

   Sedan 1920 har sporten haft en central del i medieindustrin.
31

 Den 15 januari 1920 

publicerade Dagens Nyheter den första sportsidan någonsin i svensk press. Flera tidningar 

följde efter och redaktionerna kände sig så småningom manade att börja anställa 

sportjournalister, vilka många gånger hämtades direkt från idrottsrörelsen.
32

 

   Idrottsrörelsen påverkade dock medierna på fler sätt och den intima relationen med 

idrottsrörelsen har ofta kritiserats.
33

 En stor andel av tidningarna fyllde sina sportsidor med 

idrottsklubbars interninformation.
34

 En annan betydande del av sportinnehållet var 

förhandsartiklar där tidningarna försökte locka publik till matcher. Emellanåt till och med 

uppmanade tidningarna sina läsare att gå på matcher och evenemang.
35

  

   Även om sportjournalistiken etablerade sig som genre i början av förra seklet, så var det 

först under 1930-talet som sportbevakningen ökade markant i storstadspressen.
36

 I 

landsortspressen fick sporten inte något stort utrymme i tidningen förrän under 

efterkrigstiden. På 1940-talet nådde den ungefär tio procent av innehållet i tidningarna. En 

                                                           
26 Wallin Ulf, Journalisternas bok 1901-2001 (2001), sid. 132 
27 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 120 
28 Wallin Ulf, Journalisternas bok 1901-2001 (2001), sid. 133 
29 Wallin Ulf, Sporten i Spalterna – Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år (1998), sid. 14 
30 Helland Knut, Sport, medier og journalistikk – med fotballandslaget til EM (2003), sid. 15 
31 Dahlén Peter, Helland Knut, Norsk medietidskrift (2002), sid. 7 
32 Wallin Ulf, Journalisternas bok 1901-2001 (2001), sid. 135 
33 Rowe David, Sport, Culture and the Media (2004), sid. 53 
34 Wallin Ulf, Journalisternas bok 1901-2001 (2001), sid. 135 
35 ibid, sid. 136 
36 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 313 
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påfallande ökning jämfört med tidigare, inte minst med tanke på att den totala redaktionella 

volymen också blivit mycket större.
37

  

   Lokaltidningar och regionala tidningar har låtit sportmaterialet ta en allt större andel av det 

totala utrymmet för varje årtionde som gått. Kring millennieskiftet var åtminstone 20 procent i 

dessa tidningar fyllt med sportjournalistik. I storstadspressen var denna siffra vid samma 

tidpunkt 12-13 procent.
38

 Sporten fyller alltid minst tio procent av tidningarna. Ibland, till 

exempel under stora mästerskap, kan sportens del vara så stor som 40-50 procent.
39

 Inget 

annat specialområde är ens nära att få lika utrymme i medierna som sporten.
40

 

   Anledningen till att sportjournalistiken har kunnat breda ut sig på ett sådant sätt som den har 

gjort, är att flera framgångsrika tidningsledare vittnat om vilken betydelse sportjournalistiken 

har/har haft för ökande upplagor.
41

 Det påståendet stärks av det faktum att stora 

sporthändelser många gånger har gjort att tidningars upplagor ökat.
42

 Idrotten har en stark 

position i dagens samhälle och det finns också en bred folklig förankring i idrotten. Sporten är 

ett av de viktigaste verktygen för att locka en stor publik.
43

 Genren har utvecklats till en 

betydande del i medierna och deras utbud.
44

  

   Trots det har det funnits ett väldigt litet intresse kring hur sporten framställs i media. Detta 

beror på att sporten har setts som trivial, framförallt i jämförelse med politik och 

krigsbevakning.
45

 

 

3.1.2 Sundsvalls Tidning och Dagbladet – och deras samarbeten 

Sundsvalls Tidning kom ut första gången år 1841 då fyrsidiga ”Alfwar och Skämt” 

publicerades.
46

 Sedan 1800-talet har sedan Sundsvalls Tidning drivits i aktiebolagsform. 

Familjerna Alström och Wahlroth/Wide ägde tidningen från och med första världskrigets tid 

till 1980-talet.
47

  

   1974 övertog Sundsvalls Tidning landsortstidningen Örnsköldsviks Allehanda, som vände 

sig till Sundsvalls Tidning på grund av arvskiftesproblematik.
48

 

                                                           
37 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 314 
38 Wallin Ulf, Journalisternas bok 1901-2001 (2001), sid 137 
39 Vestergård Anders, Hur få en mera kompetent sportjournalistik? (1992), sid. 72 
40 Wallin Ulf, Sporten i Spalterna – Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år (1998), sid. 6 
41 ibid, sid. 15 
42 ibid, sid. 16 
43 Abalo Ernesto, Danielsson Martin, Förenaren och utestängaren om mediekonsumtion och sportreferenser (rapport nr 2:2004), sid. 22 
44 ibid, sid. 20 
45 Brooks Rod, Representing sport (2002), sid. 19 
46 Petersson Birgit, Sundsvalls Tidning 1991-2008 – från tidningshus till mediehus, (2009), sid. 10 
47 ibid, sid. 10 
48 ibid, sid. 11 
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   Sundsvalls Tidning kom sedan att drabbas av samma problem – varpå Gefle Dagblad tog 

över ägandet av Sundsvalls Tidning. Dock med vissa förbehåll.
49

 Flera personer inom Gefle 

Dagblads styrelse var emellertid skeptiska till att genomföra köpet. Anledningen var att köpet 

ansågs vara väldigt kostsamt, eftersom Sundsvalls Tidnings AB med Örnsköldsviks 

Allehanda var ett betydligt större företag än den egna koncernen. Men till slut nådde parterna 

en överenskommelse och affären offentliggjordes den 14 mars 1985.
50

 Kostnaden uppgick till 

40,5 miljoner kronor – ett förhållandevis lågt pris. Detta för att Gävle Dagblad skulle ha råd 

att genomföra köpet.
51

 

   Den nu relativt stora tidningskoncernen fortsatte även senare att expandera. 2003 köpte 

Gefle Dagblad upp sin lokalkonkurrent Arbetarbladet och samtidigt skedde då en stor 

omorganisation i koncernen. Den nya koncernen fick namnet Mittmedia Förvaltnings AB – 

som både Sundsvalls Tidning och Dagbladet ingår i.
52

 

   Det har länge funnits ett önskemål om samarbete mellan de båda lokaltidningarna i 

Sundsvall. När Sundsvalls Tidning på 1960-talet började planera sin övergång till offset så 

hade Dagbladet ett stort intresse av att gå med och också ta på sig en del av kostnaderna. Det 

blev dock aldrig så, på grund av ett politiskt motstånd. Den socialdemokratiska tidningen 

Dagbladet kunde inte tryckas på den borgerliga tidningen Sundsvalls Tidnings press.
53

  

   Långt senare kom ändå Dagbladet att börja samarbeta med sin konkurrent. Från och med år 

2000 kom Dagbladet att tryckas på ST:s tryckeri – och de båda tidningarnas 

annonsavdelningar inledde också ett samarbete.
54

 De båda tidningarna samarbetar i dag, 

förutom att de trycks på samma tryckeri, på områden som gäller teknik, annonser och 

marknad. De kvarstår dock som helt självständiga organisationer.
55

    Tidningarnas sätt att 

samarbeta, alltså samverkan på icke-redaktionella områden, går under namnet 

”Sundsvallsmodellen”.
56

 

   När stiftelseägda Gefle Dagblad-koncernen, som redan ägde Sundsvalls Tidning, köpte upp 

91 procent av aktierna i Dagbladet AB utgav koncernen alla flerdagstidningar i 

Västernorrlands län.
57

 Enligt Sundsvalls Tidnings chefredaktör Kjell Carnbro gjordes affären 

                                                           
49 Petersson Birgit, Sundsvalls Tidning 1991-2008 – från tidningshus till mediehus, (2009), sid. 10 
50 ibid, sid. 11 
51 ibid, sid. 12 
52 ibid, sid. 29 
53 ibid, sid. 40 
54 ibid, sid. 43 
55 Alström Börje, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid.134 
56 ibid, sid.134 
57 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 334 
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för att ”värna om mångfalden”.
58

 Köpet genomfördes i september 2003 och stiftelsen fick 

betala nära åtta miljoner kronor.
59

 

   Sundsvalls Tidning har en förhållandevis stark ställning på lokaltidningsmarknaden i 

Sundsvall. Det har alltid funnits en markant skillnad i upplaga mellan Sundsvalls Tidning och 

Dagbladet.
60

 Det är inget konstigt. I en rapport från 2003 konstaterar konkurrensverket att det 

är vanligt att en orts största tidning har en mycket stark marknadsställning.
61

  

   Inte heller det faktum att Sundsvalls Tidning och Dagbladet har samma ägare är speciellt 

ovanligt. 2003 utkom det två morgontidningar på 17 orter i Sverige, och på sju av dessa orter 

hade tidningarna samma ägare.
62

 

 

3.1.3 Nyhetsbyråer i allmänhet – och Tidningarnas Telegrambyrå i synnerhet 

De första europeiska nyhetsbyråerna startade sin verksamhet samtidigt som industrialismen 

och den moderna pressen växte fram. De var en följd av krav från handelns och ekonomins 

folk.
63

 

   I slutet av 1800-talet gick sedan utvecklingen snabbt och nyhetsbyråerna blev viktiga 

företag sedan de utvidgat sin verksamhet. Då grundades också flera nationella nyhetsbyråer, 

som samarbetade med de internationella nyhetsbyråerna.
64

 

   I Sverige grundades den första nyhetsbyrån redan 1867. Svenska Telegrambyrån ägdes av 

tjänstemannen A.E. H. Fich, som dessförinnan inte haft någon kontakt med svensk press. 

Under hans ledning sålde Svenska Telgrambyrån nyheter som vilken vara som helst.
65

 

   Nyhetsbyrån Tidningarnas Telegrambyrå (TT) bildades ett par år efter första världskrigets 

slut, nämligen 1921. Då föddes samverkan på det nationella planet, då TT ägdes av redan 

befintliga tidningar.
66

 Men innan bildandet av TT hade det i flera år förts en livlig debatt om 

vem som bör stå som ägare till nyhetsbyråerna. Det rådde meningsskiljaktigheter kring om 

nyhetsbyråerna skulle vara statligt ägda eller om enskilda personer, en grupp tidningar eller 

om alla abonnerande tidningarna skulle äga byråerna.
67

 

                                                           
58 Tidningen Journalisten, http://www.journalisten.se/artikel/5782/sundsvalls-tidning-koeper-dagbladet, 17 november, 2009, klockan 13.17 
59 Petersson Birgit, Sundsvalls Tidning 1991-2008 – från tidningshus till mediehus, (2009), sid. 44 
60 ibid, sid. 40 
61 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 10 
62 ibid, sid. 10 
63 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 15 
64 ibid, sid. 15 
65 ibid, sid. 16 
66 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 29 
67 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 16 

http://www.journalisten.se/artikel/5782/sundsvalls-tidning-koeper-dagbladet
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   Åsikterna om vad som vore bäst gick isär, men till slut blev det alltså så att samtliga aktier i 

TT tecknades av svenska tidningsföretag.
68

 1999 rekonstruerades TT eftersom Schibsted och 

Bonniers, genom Sydsvenska Dagbladet AB, Aftonbladet Hierta AB, Svenska Dagbladets AB 

AB Dagens Nyheter och AB Kvällstidningen Expressen övertagit aktiemajoriteten.
69

 Dessa 

företag äger 54 procent av nyhetsbyrån. Övriga ägare är Göteborgs-Posten, Norrköpings 

Tidningar, Västmanlands län Tidning, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, 

Pres(s)gruppen och FLT Media.
70

 

   När TT grundades delades byrån upp i tre huvudavdelningar; utrikesbyrån, 

Stockholmsbyrån och inrikesbyrån. Det var inom dessa avdelningar som nyhetsproduktionen 

ägde rum.
71

 För att kunna leverera inrikesnyheter hade TT daglig kontakt med utvalda 

journalister på tidningar runt om i landet. Dessa var i huvudsak avlönade av den tidningen de 

jobbade på, men skulle meddela TT sådana nyheter som kunde anses vara av riksintresse.
72

 

Även i dag har svenska dagstidningar en rapporteringsskyldighet till TT då viktiga händelser 

inträffar.
73

 

   TT:s sportredaktion inrättades 1947. Nu skulle en redaktion bestående av tre journalister 

skriva alla sportartiklar, jämfört med tidigare då respektive avdelning skött sportbevakningen 

inom just sitt område.
74

 I dag är sportredaktionen en av TT:s tre specialredaktioner som finns 

utöver den allmänna redaktionen. De två övriga specialredaktionerna är ekonomi- och 

arbetsmarknad och riksdag.
75

  

   TT saknade länge någon konkurrent när det gällde att ge en heltäckande nyhetsbevakning. 

FLT (Förenade Landsortstidningar) och Avisa Centralredaktion (nuvarande TT Spektra) 

producerade i första hand rent featurematerial. Först i mitten av 1990-talet förändrades denna 

balans när FLT tog upp konkurrensen med TT genom att bli en fullskalebyrå.
76

 Det visade sig 

dock att två stycken fullskaliga nyhetsbyråer var en för mycket. FLT lades ner år 2000 – och 

sedan dess har TT åter igen, i princip, varit ensam nyhetsleverantör.
77

 Andra nyhetsbyråer, 

alltså utländska sådana, svarar bara för någon eller några procent av marknaden.
78

 

                                                           
68 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 5 
69 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 68 
70 ibid, sid. 68 
71 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 24 
72 ibid, sid. 24 
73 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 333 
74 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 26 
75 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 333 
76 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 29 och även Konkurrensverket, Konkurrens och 

samarbete inom medierna (2003), sid. 68 
77 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 29 
78 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 67 
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   Sedan FLT lades ner har TT markant stärkt sin ställning på marknaden. Samtliga 

dagstidningar och alla större radio- och tv-redaktioner är abonnenter på TT:s material.
79

 TT 

har således en stark ställning på den svenska marknaden, men trots det har företaget kunnat 

vinna ett nytt kundnät det senaste decenniet. Anledningen är att de distribuerar medieinnehåll, 

till exempel webb-tv, till nya medieformer.
80

 Distribution av medieinnehåll och tjänster i nya 

kommunikationssystem är generellt en växande inkomstkälla.
81

  

   Sedan starten har västvärldens nyhetsbyråer byggt sin ekonomi på abonnentavgifter. 

Tidningarna har fått betala olika mycket beroende på hur mycket material de får från byråerna 

och beroende på hur stor deras upplaga är.
82

 

   TT har ett dotterbolag som heter TT Spektra, som främst ska vara ett komplement till TT:s 

nyhetstjänst. TT Spektras nöjes- och kulturbevakning är också en nyhetstjänst på daglig basis, 

ett område där TT inte levererar nyheter.
83

  

   TT Spektra levererar lösa texter och bilder som tidningarna själva redigerar, färdiga 

tidningssidor och färdiga webbtjänster.
84

  

 

3.2 Ägarkoncentration 

På den svenska mediemarknaden är det tydligt att det sker en hel del samgåenden, vilket det 

finns flera bakomliggande orsaker till. Några av dessa orsaker är att chefer på medieföretag 

vill minska riskerna, söka ekonomisk stabilitet och uppnå tillväxt och även få tillgång till 

strategiska resurser.
85

 Dessa samgåenden kan påverka journalistiken. Flera undersökningar 

har påvisat att mångfalden och olikheten i medieinnehållet kan drabbas av alltför mycket 

samgående.
86

  

   På den svenska mediemarknaden har det sedan början av 1990-talet skett stora förändringar 

på grund av förvärv och sammanslagningar.
87

 Men detta skedde även innan 1990-talet. Under 

hela efterkrigstiden har dagspressmarknaden kännetecknats av att koncentrationen ökat.
88

 

   Ägandet av och makten över västvärldens medier har koncentrerats till omkring tio stora 

mediekonglomerat. Några av dessa är verksamma även i Sverige, vilket gör att de stora 

mediekonglomeraten påverkar den svenska journalistiken.
89

  

                                                           
79 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 334 
80 ibid, sid. 335 
81 Hvitfelt Håkan, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 33 
82 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 43 
83Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 335  
84 ibid, sid. 335 
85 Ots Mart, Picard Robert G., På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 69 
86 ibid, sid. 69 
87 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 19 
88 ibid, sid. 33 
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   De stora företagen verkar också göra sitt yttersta för att bli ännu större. Enligt Staffan 

Sundin, medieforskare på högskolan i Jönköping, finns det en tydlig tendens på såväl nordisk 

nivå som europeisk nivå att de stora medieföretagen går in i olika typer av samverkan med 

varandra – och/eller med inhemska aktörer.
90

 Enligt Konkurrensverket kommer 

koncentrationen på ägarnivå förmodligen att fortsätta i Sverige.
91

 

   Håkan Hvitfelt, professor i journalistik vid institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Stockholms universitet (JMK), poängterar också att en tendens har varit 

att medieföretag går samman eller köps upp av stora kommunikationsföretag. I Sverige har 

mediekoncentrationen ökat till följd av att stora tidningshus köper upp mindre 

tidningsföretag.
92

  

   När en tidning inom ett utgivningsområde köper upp en annan tidning i samma 

utgivningsområde finns det mycket som talar för en ägarkoncentration. Men enligt 

Konkurrensverket är det inte lika självklart hur marknaden och läsarna påverkas.
93

 Däremot 

”minskar effekten på läsarmarknaden” när den uppköpta tidningen får leva vidare i samverkan 

med den största tidningen på orten.
94

 Vilka dessa effekter är utvecklar Konkurrensverket 

emellertid inte. 

   Men effekterna av det redaktionella samarbetet och samverkan som vuxit fram inom 

tidningskoncernerna och delvis även inom dagspressmarknaden i stort är en omstridd fråga.
95

 

   Att enskilda medieföretag blivit allt större under det senaste decenniet är alltså en följd av 

bland annat nyetableringar och förvärv av andra företag.
96

 Som exempel på det kan nämnas 

att Sundsvalls Tidning har anskaffat aktiemajoriteten i Dagbladet.
97

 Sedan 2001 har den 

lokala arbetarrörelsen sålt aktiemajoriteten i sina tidningar till de stora liberala tidningarna 

som de konkurrerar med. Förutom i Sundsvall har detta hänt i Eskilstuna, Gävle, Örebro och 

Umeå.
98

 Samarbeten har tillsammans med nedläggningar sett till att öka konkurrensen på 

mediemarknaden.
99

 

   De tidningar som undersöks i denna studie är alltså Sundsvalls Tidning och Dagbladet. De 

ingår båda i Mittmedia – den koncern som äger elva av de tolv tidningar som ges ut i de tre 

                                                                                                                                                                                     
89 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 11 
90 ibid, sid. 12 
91 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 10 
92 Hvitfelt Håkan, På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 32 
93 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 10 
94 ibid, sid. 10 och 26 
95 ibid, sid. 42 
96 Sundin Staffan, Medienotiser nr 3 2006, ”Den svenska mediemarknaden 2006”, sid. 13 
97 ibid, sid. 28 
98 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 37 
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sydligaste länen i Norrland.
100

 Trots att koncernen äger både Sundsvalls Tidning och 

Dagbladet så drivs båda vidare som självständiga tidningar.
101

 Konkurrens mellan två 

självständiga tidningar på samma ort har visat sig leda till en mer genomarbetad journalistik – 

och att journalisterna arbetar hårdare.
102

 Flera studier har också visat att en ökad lokal 

bevakning följer av en allt hårdare konkurrens på mediemarknaden, och det eftersom publiken 

antas önska en sådan journalistik.
103

 

   Sammantaget går det att säga att människorna som bor inom Sundsvalls Tidning och 

Dagbladets spridningsområden befinner sig i en någorlunda unik situation som kan välja 

mellan två lokaltidningar. En stor del av den svenska befolkningen bor i områden där det bara 

finns en lokal flerdagarstidning.
104

 

   Men det är inte alltid uppköpta tidningar drivs vidare i självständighet. De senaste 15 åren 

har många koncerner successivt låtit sina tidningar samverka även på det redaktionella 

området, liksom de tekniska och administrativa områdena.
105

 Detta redaktionella samarbete 

utmynnar i att journalisternas texter och bilder används i flera tidningar.
106

 Precis som 

Tidningarnas Telegrambyrås texter gör.  

   En följd av att redaktionellt material används i flera tidningar, är att tidningarna har kunnat 

sänka sina kostnader. Och när de sänkt sina kostnader har medel frigjorts för att satsa mer 

resurser på det lokala materialet.
107

 En fråga som ligger nära till hands är dock om 

tidningsägarna verkligen lägger mer resurser på det lokala materialet, om de tjänar in på 

annat. 

   Men det är i alla fall så det har låtit när medieägare bemött kritiken om att den ökade 

användningen av centralt producerat material anses likrikta medieinnehållet och för att 

minska mångfalden på dagspressmarknaden.
108

 Ett av deras argument är att tidningarna inte 

konkurrerar med varandra och att mångfalden ur läsarsynpunkt därför inte minskar. De 

hävdar även att det redaktionella samarbetet frigör resurser som sedan kan användas för att 

satsa på den lokala journalistiken.
109
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101 ibid, sid. 28 
102 Baker C. Edwin, Media Concentration and Democracy – Why Ownership Matters (2007), sid. 44 
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104 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 30 
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   Förstatidningar som förvärvat andratidningen på en ort har sällan något att vinna på att 

lägga ner den mindre tidningen.
110

 På en ort där båda tidningarna ägs av samma ägare bör det 

heller inte finnas något intresse i att likrikta innehållet.
111

 För stor likriktning vore ju i viss 

mån detsamma som att lägga ner en av tidningarna. Ägaren bör i stället sträva efter att 

profilera tidningarna och rikta sig till olika grupper av medborgarna.
112

 

   Enligt Staffan Sundin finns det en klar risk för att tidningarna förlorar sin respektive 

identitet vid en långtgående samverkan. Sundin exemplifierar detta påstående med att 

tidningskoncernen Herencos tidningar i Västergötland tappade 40 procent av upplagan när de 

förenades.
113

 I en rapport från Konkurrensverket ställs också frågan hur långt man kan gå när 

det gäller samarbete och utbyte av redaktionellt material innan tidningarna förlorar sin 

identitet.
114

  

   Börje Alström och Lars Nord har undersökt det redaktionella innehållet i Helsingborgs 

Dagblad, Landskrona-Posten och Nordvästra Skånes Tidningar innan och efter deras fusion år 

2002. De ställer sig, precis som Konkurrensverket, frågan hur långt man kan gå i sitt 

samarbete, utan att den lokala originaliteten går förlorad till förmån för en mer regional 

produkt.
115

 Enligt Lars Nord är det uppenbart att det lokala nyhetsmaterialet var en betydande 

faktor för att befästa den lokala identiteten för alla tidningar (Helsingborgs Dagblad, 

Landskrona-Posten och Nordvästra Skånes Tidningar) i respektive spridningsområde.
116

 

   Klart är i alla fall att utvecklingen på dagstidningsmarknaden går mot en ökad grad av 

samverkan, både när det gäller inom koncerner och mellan koncerner.
117

 Svenska 

dagstidningar använder centralt producerat material i allt större utsträckning.
118

 

   Redan 1990 konstaterades det i en utredning att det svenska massmediesystemet hade klara 

brister när det gäller mångfald.
119

 Konkurrensverket är emellertid inte speciellt oroat över 

denna utveckling utan konstaterar att ”den allt större användningen av olika former av 

material som produceras av underleverantörer, i stället för att tidningen med egen kraft gör 

urval och redigerar det på sidor i det egna tidningshuset, kan ses som ett uttryck för produkt- 

och marknadsutveckling”.
120

 Konkurrensverket hävdar att en sådan utveckling stärks bland 

annat av att medieföretagen försöker täcka en så stor del av marknaden som möjligt. Det gör 
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medieföretagen genom att samordna sina aktiviteter – och genom att använda samma material 

i flera olika medieslag.
121

 

   C. Edwin Baker, författare till ”Media Concentration and Democracy – Why Ownership 

Matters”, har en klar åsikt om detta. Enligt honom är de stora mediekonglomeraten farliga för 

demokratin. Han skriver att det måste vara ett demokratiskt mål att människor från alla 

samhällsgrupper upplever att de blir serverade det de vill ha från medierna. Medierna ska vara 

ett forum för debatt där det ska vara möjligt att känna igen sig. Ägarskapet får därför inte 

resultera att i att någon grupp inte kommer till tals. Baker menar att detta talar för att det bör 

finnas ett medieägande som inte är koncentrerat till några få aktörer – allt för att undvika att 

alla medier skriver ur samma synvinkel.
122

 Han fortsätter senare i boken att hävda att det inte 

är till ett lands fördel om någon har för stark mediemakt, så som exempelvis mediemogulen 

Silvio Berlusconi i Italien.
123

 Ju fler ägare som finns, desto fler kommer det att finnas som 

lägger resurser på att avslöja felaktigheter i samhället.
124

 

   Bakers åsikter skiljer sig från vad Konkurrensverket kommit fram till i en rapport från 2003. 

Där skriver myndigheten att den konformitet som finns i journalistiken beror på andra saker 

än ägarkoncentrationen: 

 

”I fråga om den journalistiska mångfalden förefaller det vara svårt att se något samband mellan 

innehållsmässig likriktning och ägarkoncentration. Viktigare förklaringsgrunder för den 

konformitet som ändå finns än ägandet är troligen genrejournalistik, gemensamma värderingar i 

journalistkåren och den kommersiella verkligheten. Det är betydligt svårare att karaktärisera en 

text som Bonnierjournalistik eller som Schibstedtjournalistik, än som kvällstidningsjournalistik 

eller affärsjournalistik”.
125

 

 

Det är således inte alla som menar att likriktningen i medierna beror på den ökade 

ägarkoncentrationen. Lars Nord har en annorlunda förklaring till vad likriktningen i medierna 

kan tänkas bero på. Nord menar att den professionalisering som journalistiken genomgått kan 

leda till en likriktning av journalistiska arbetsmetoder och skriver i boken ”Spelet om 

opinionen” att ”granskande journalistik alltid har oroat makten. Granskande journalister som 

beter sig likadant hela tiden blir lätta att genomskåda”.126
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   Även Ulf Wallin är inne på detta spår. Wallin menar att den ökade professionaliseringen gör 

att journalister vinklar nyheter på ett enhetligt sätt.
127

 

 

3.3 Konvergens och konkurrens – och journalistisk likriktning och mångfald 

Journalistiskt innehåll byts mellan tidningar och andelen unikt material i dagstidningarna 

minskar generellt.
128

 Och genom att samma innehåll används i flera kanaler och medier så 

minskar den journalistiska mångfalden.
129

 Medieföretagens produkter tenderar också att bli 

allt mer lika. Deras tjänster och produkter blir i många användares ögon allt mer anonyma och 

likvärdiga. En följd av det blir att enskilda tidningars varumärken tappar i värde.
130

 

   Det finns flera exempel på hur konkurrensen på mediemarknaden ökat. I Skåne fanns i 

början av 1990-talet tio tidningar som ägdes av åtta olika ägare. 2003 hade de siffrorna sjunkit 

till åtta tidningar varav fem (62,5 procent) ägdes av Bonnier-koncernen, två ägdes av 

Centerrörelsen och familjerna Ander och Sommelius ägde en vardera. Gävleborgs län och 

Västernorrlands län hade under samma tidsperiod en liknande utveckling. Där reducerades 

elva tidningar med tio ägare till tio tidningar med två ägare.
131

  

   Men den ökade konkurrensen på mediemarknaden har ändå inte inneburit en ökad mångfald 

sett till det journalistiska innehållet.
132

 Bakom den ökade mångfalden av kanaler och 

programformer döljer sig ofta ett likriktat innehåll.
133

 Inte heller människors totala tid för 

konsumtion för medier har förändrats nämnvärt sedan 1970-talet.
134

  

   Den amerikanske ekonomen Benjamin Compaine menar att om mediemarknaden betraktas 

som en enda industri, så råder det större konkurrens än någonsin. Enligt Compaine är den 

ökade ägarkoncentrationen därför inget problem.
135

 Han utvecklar dessa tankar genom att 

påstå att internet är en faktor som gör att det inte finns någon anledning att oroa sig över 

mediekoncentrationen. Internet skapar konvergens och lägger grunden för ”mångfald, 

tillgänglighet och ekonomisk tillgång för alla”.
136

  

   Här får Compaine mothugg av C. Edwin Baker. Baker hävdar att även om internet genererar 

fler möjliga källor så finns det tendenser som påvisar att människor ändå är benägna att dras 
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till samma källor i ännu större utsträckning än vid användandet av det som Baker kallar 

”offline”-medier.
137

 

   Även professorn Håkan Hvitfelt har en åsikt om internets påverkan av nyhetsförmedling. 

Hvitfelt menar att tillgängligheten för nyheter kommer att öka kraftigt.
138

 Ett problem när det 

gäller det ökande antalet källor på internet är dock källkritiken. Vissa menar att ”tillförlitliga 

källor på internet kan vara mer undantag än regel”.
139

 

   Baker har också flera tänkbara lösningar på detta, som han anser vara ett problem. Ett av 

förslagen är att köp av medieföretag endast får genomföras om köparen kan garantera en 

redaktionell självständighet.
140

 Ett annat förslag är att de anställda journalisterna måste 

godkänna försäljningen.
141

 

   Klart är att det i både forskning och mediedebatter poängteras att det finns en rundgång av 

nyheter.
142

 Fler nyhetssändningar (och nyhetskanaler) är inte detsamma som att det blir fler 

nyheter.
143

 Fler kanaler leder inte nödvändigtvis till att fler åsikter får komma till tals i 

debatten, eller att kvaliteten i samhällsdebatten höjs.
144

 För det råder inga tvivel om att 

konvergensen har möjliggjort för tidningar att kunna nå ut med sitt material i flera olika 

plattformar.
145

  

   En amerikansk undersökning visar att nyhetsbyråers journalister ägnar mellan 50 procent 

och 85 procent av sin arbetsdag till att samla in och bearbeta material från andra medier och 

andra nyhetsbyråer. Därför hinner de inte skriva så många egna artiklar.
146

 Ett argument som 

väl styrker den rundgång av nyheter som alltså påstås finnas. 

   I boken ”Making the news: Journalism and news Cultures in Europé” presenterar 

medieforskaren Paschal Preston andra studier som visar att journalisters dagliga arbete 

handlar mycket om att förlita sig på andra mediala källor, och även att kopiera deras arbete.
147

 

   Konvergensen har inte bara lett till ett ökat samarbete mellan olika medieföretag, utan också 

till ökat samarbete mellan medieföretagens olika avdelningar. Medieföretags ledningar ser 

den nya tekniken som ett sätt att sänka kostnaderna, snarare än att utveckla innehållet.
148
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   De fasta kostnader som finns kring utgivandet av en tidning blir inte lika stora som tidigare 

om det går att köpa in huvuddelen av innehållet efter behov.
149

 Ett annat sätt att sänka 

kostnaderna, som blivit allt vanligare, är att flera tidningar har en gemensam stomme av 

material som inte är lokalt. Dessa tidningar skiljer sig således bara åt på de lokala sidorna.
150

  

   Sundsvalls Tidning och Dagbladet trycks på samma tryckeri. Det kan finnas flera fördelar 

med att tidningar samarbetar när det gäller tryckandet av papperstidningar. Samarbetet kan ge 

företagen större möjligheter att investera resurser i ny, modern teknik. Denna teknik kan i sin 

tur förbättra produktionen och öka både driftsäkerheten och kvaliteten hos de tidningarna.
151

 

Men Konkurrensverket vill ändå, trots dessa positiva aspekter, höja ett varningens finger. 

Myndigheten menar att ett ”gemensamt ägande av ett tryckeri eller samarbete genom avtal 

innebär (…) möjligheter till informationsutbyte och insyn i konkurrenternas verksamhet 

(…)”.
152

 

   I storstäderna får tidningarna uppleva ökad konkurrens på grund av gratistidningar.
153

 

Sundsvall är ingen storstad enligt Statistiska Centralbyrån, som definierar en storstad som en 

kommun med en folkmängd på över 200 000 invånare.
154

 Men trots det så har Sundsvalls 

Tidning och Dagbladet konkurrens från gratistidningen Sundsvalls Nyheter. Förut fanns även 

Metro att läsa på en rad ställen i Sundsvall. Sundsvalls Nyheter har ofta ett lokalt 

sportjournalistiskt material, medan Metros sportartiklar rör stora delar av Sverige – även om 

sportdelen i Metro editioneras om beroende på var i Sverige den ska läsas.  

   Lokaltidningarna möter även konkurrens från bland annat fådagarstidningar, kvällstidningar 

och webbtidningar.
155

 Det är inte otänkbart att det går att försvara användandet av 

nyhetsbyråers sportartiklar med att det är ett sätt att möta konkurrensen från tidningar som har 

sportnyheter om hela landet. För Sundsvalls Tidning och Dagbladet skulle det rent av kunna 

vara en konkurrensfördel att ha ett lokalt sportmaterial i tidningen och dessutom ta in 

sportartiklar från TT. Under 1980-talet präglades Sundsvalls Tidning av ett starkt lokalt och 

regionalt material. Detta för att tackla konkurrensen från stora rikstidningar och 

kvällstidningar.
156
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   Det ska dock sägas att trots den hårda konkurrensen är det fortfarande i de lokala 

dagstidningarna som en stor andel av svenska folket söker sin huvudsakliga information.
157

 

 

3.4 Nyhetsbyråer och likriktning    

Även när det gäller den internationella nyhetsförmedlingen har det skett en koncentration – 

trots att det har funnits en debatt om hur man ska göra just den internationella 

nyhetsförmedlingen mer global.
158

 Utländska nyhetsbyråer är viktiga för den svenska 

mediemarknaden. Exempelvis är brittiska Reuters en betydande aktör på den svenska 

marknaden.
159

 Hälften av de utrikesnyheter som TT sänder ut kommer från just Reuters.
160

  

   Att TT är beroende av Reuters i det avseendet är inget konstigt. Det är karaktäristiskt för 

nationella nyhetsbyråer att de har ett omfattande samarbete med en eller flera internationella 

byråer för att kunna bistå sina kunder utrikesnyheter. Detta samtidigt som de nationella 

nyhetsbyråerna producerar material för och om det egna landet.
161

  

   Förekomsten av nyhetsbyråmaterial hänger samman med vilka områden som nyheterna 

gäller. Ju längre bort en nyhetshändelse har skett, desto mer beroende är medierna av 

byråmaterial.
162

 I den utsträckning svenska medier inte har utrikeskorrespondenter på plats 

fungerar internationella byråer som gatekeepers.
163

 De bestämmer vad som ska 

uppmärksammas – och även på vilket sätt det ska uppmärksammas. Det påverkar TT, som 

fungerar som gatekeeper på nationell nivå.
164

 Det som i störst grad talar för att 

nyhetsbyråernas agenda setting-funktion är betydande, är det faktum att de påverkar vad 

andra medier själva tar fram för nyheter. Ofta blir en händelse sedd som en nyhet först när en 

nyhetsbyrå rapporterat om just den händelsen.
165

  

   Även Stig Hadenius, professor i journalistik, menar att TT fungerar som en gatekeeper för 

svenska medier. Hadenius menar att TT utgör en viktig ”sluss” för svenska nyhetsmedier 

eftersom byrån är en central nyhetsförmedlare.
166

 Men nationella nyhetsbyråer har en 

självklar betydelse för landets medier på fler än ett sätt. Förutom att medierna får en stor del 

av sitt nyhetsmaterial från nyhetsbyrån, så fungerar byråns material också som 
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bakgrundsinformation och påminnelser. Materialet ger journalister och redigerare nödvändiga 

upplysningar och bakgrundsfakta – även om det inte kommer in i tidningen.
167

 

   Det finns emellertid saker som delvis torde ifrågasätta mediers behov av nyhetsbyråer bara 

för att en händelse sker långt ifrån den egna redaktionen. Den svenska professorn och 

medieforskaren Håkan Hvitfelt har listat punkter som påverkar sannolikheten för att en nyhet 

ska produceras, publiceras, och även bli huvudartikel på förstasidan. Hvitfelt menar att kort 

geografiskt eller kulturellt avstånd till händelsen, är en av flera faktorer som ökar chansen att 

artikeln ska produceras, publiceras och bli huvudartikel på förstasidan.
168

 Det borde enligt 

författarna till denna uppsats vara ett motargument till resonemanget om att vissa nyheter 

skulle bli nyheter först när nyhetsbyråer uppmärksammat dem och att medier är så beroende 

av nyhetsbyråer. 

   När det gäller internationella nyheter är en majoritet av medierna beroende av en 

nyhetsbyrå.
169

 I samarbetet mellan nyhetsproducenter och redaktioner ingår nyhetsbyråerna 

som viktiga förmedlare. Både när det gäller inrikesbevakningen och utrikesbevakningen har 

TT en dominerande plats för majoriteten av medierna
170

.  

   Att TT är ensamma på sin marknad är ingen idealisk situation, menar Konkurrensverket. 

Myndigheten menar att TT kan monopolprissätta sina produkter och eftersom företaget inte 

behöver konkurrera med andra företag så riskerar de att försämra sin effektivitet.
171

 Det går 

emellertid inte att utesluta att det faktiskt bara ryms en nyhetsbyrå på den svenska 

mediemarknaden när det gäller allmän nyhetstjänst.
172

 

   De fyra största internationella nyhetsbyråerna är AFP, WTN, AP och Reuters. Gemensamt 

för dessa byråer är att de har sin bas i västvärlden. Det gör att deras material är typiskt 

västerländskt när det gäller val av ämnen, vinkel, geografisk spridning och nyhetsvärdering. 

Detta kan vara farligt på det sättet att det uppmuntrar till en homogen nyhetsbevakning av 

utländska nyheter, och kanske också inrikesnyheter då byråernas bevakning ofta avspeglas i 

den nationella pressens bevakning.
173

 Att nyhetsbyråerna är regionaliserade gör att de många 

gånger missar hela områden, trots att de ska vara globala.
174

  

   Nyhetsorganisationerna har som rutin att vända sig till nyhetsbyråer för att försäkra sig om 

att de kan fylla sin tidning varje dag. I takt med att nyhetsbyråerna vuxit och blivit bättre så 
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lockas nyhetschefer och redaktörer att i allt större grad vända sig byråerna
175

 och i en 

majoritet av medierna upptas en stor del av utrymmet av material levererat från byråer.
176

    

   Att användningen av centralt producerat material har ökat kan styrkas med det faktum att 

svenska nyhetsbyråer och bildbyråer tredubblade sin omsättning mellan 1990 och 2005, 

medan mediesektorn som helhet ”bara” nästan fördubblade sin omsättning.
177

 Det syns också 

i det faktum att mediernas underleverantörer har tredubblat antalet anställda sedan 1990.
178

 

   Konkurrensverket konstaterar att användandet av centralt producerat material som TT:s 

marknadsställning lett till har kritiserats för att likrikta det journalistiska innehållet och den 

journalistiska mångfalden, vilket även tidningarnas användande av färdigredigerade sidor har 

gjort.
179

 Men tidningarnas ökade användning av sådant material, menar Konkurrensverket, 

”torde vara en följd av att dessa mött allt större konkurrens från andra och nya medieslag. Det 

har minskat tidningarnas marginaler och gjort det nödvändigt (…) att minska kostnaderna”.
180

 

   Klart är att dagens mediesamhälle är på väg mot en slags centralisering när det gäller 

produktionen av journalistik. Stora produktionsföretag producerar journalistiskt innehåll för 

olika medieformer och redaktioner inom de stora mediekonglomeraten, och även för de 

företag som samarbetar med dessa.
181

 Detta innebär en vidare likriktning av innehåll när 

samma innehåll förmedlas via många lika kanaler, vilket har fått Håkan Hvitfelt att konstatera 

att ”central produktion och mångfald knappast är förenliga storheter”.
182

  

   Nyhetsbyråerna har stark press på sig att vara objektiva och opartiska för att behålla sin 

trovärdighet. Nationella medieföretag kommer att göra samma typ av bevakning för att uppnå 

dessa egenskaper. Eller helt enkelt använda det material som nyhetsbyråerna 

tillhandahåller.
183

 Det leder till en ytterligare likriktning av det journalistiska innehållet. 

   Även svenska journalister tycker att detta är problematiskt. I en undersökning gjord 1995 av 

Kulturdepartementet svarade 72 procent av de tillfrågade journalisterna att det är mycket eller 

ganska viktigt att medierna har en mångfald i sitt journalistiska innehåll.
184

 Över hälften av de 

tillfrågade journalisterna tyckte att det är viktigt att en betydande del av medieinnehållet 

producerades utanför Stockholm.
185

 Då bör man ha i beaktande att Sveriges i dag enda 

nyhetsbyrå har huvuddelen av sin personal i Stockholm.  
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   Sju av tio journalister tyckte också när undersökningen genomfördes att det var mycket eller 

ganska angeläget att vidta åtgärder för att försöka hejda en ytterligare koncentration av 

dagstidningar på lokal nivå.
186

 

   Att nyhetsbyråerna numera även erbjuder färdiga tidningssidor med samma innehåll för alla 

kunder leder till att risken för en mer likartad nyhetsbevakning ökar.
187

 Men för 

tidningsägarna är dessa färdiga sidor positiva på det sätt att de kan sänka sina kostnader 

genom att köpa in sidor med bland annat in- och utrikesnyheter.
188

 Och de globala 

mediekonglomeratens verksamhet kännetecknas i hög grad av två ambitioner, som båda har 

som största mål att uppnå lönsamhet.
189

 

3.5 Forskning om nyhetsbyråmaterial 

Stig Hadenius, professor i journalistik, har undersökt hur mycket av Folkets, NSD:s, Borås 

Tidnings, Hallands-Postens och Upsala Nya Tidnings inrikesmaterial som kommer från TT. I 

hans undersökning, som gjordes i början av 1970-talet, varierade andelen TT-material 

mycket. Som mest var det dock 50 procent.
190

 Nu när TT Spektra skickar ut färdiga sidor med  

inrikes/utrikes finns det många som tar 100 procent av sitt inrikesmaterial från nyhetsbyråer.  

   Ulf Wallin har gjort en liknande undersökning, men precis som författarna till denna 

uppsats valde han att rikta in sig på tidningars sportsidor. 1998 undersökte Wallin sju 

tidningar där han gjorde sex nedslag i tiden, och han fann att TT 1985 skrivit 16 procent av 

alla sportartiklar som fanns i dessa tidningar, under den period han genomförde 

undersökningen. Under nedslaget 1995 fann han att andelen sportartiklar skrivna av TT hade 

ökat till 25 procent.
191

 

   Wallin har också visat att andelen lokalt material på sportsidorna har minskat över tid. 1995 

var innehållet på sportsidorna i sju undersökta tidningar fördelat på följande sätt: 42 procent 

var lokalt, 29 procent nationellt och 29 procent internationellt. 20 år tidigare var fördelningen 

följande: 53 procent lokalt, 30 procent nationellt, 17 procent internationellt.
192

 

   Dagspresskollegiet, ett forskningsprogram vid institutionen för journalistik och 

masskommunikation vid Göteborgs universitet
193

, gör återkommande undersökningar om 

medieanvändning. Deras undersökningar visar att en allt mindre andel av tidningsläsarna 
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tycker att det är viktigt att läsa om sport i tidningar. En förklaring till det, skriver Ulf Wallin i 

”Sporten i Spalterna – Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år”, kan 

vara att sportjournalistiken i dagspressen förändrats på ett sätt som gör att den 

(sportjournalistiken) uppfattas som mindre viktig.
194

 

   Wallin har alltså påvisat att andelen lokalt material på sportsidorna i flera tidningar har 

minskat över tid – och att andelen TT-producerade sportartiklar har ökat. Om hans 

resonemang om att allt fler tycker att sporten blir allt mindre viktig på grund av att 

sportjournalistiken förändrats stämmer, så kan alltså användandet av TT-material på 

sportsidorna få läsarna att tycka att sportjournalistiken blir allt mindre viktig.  

   Likt andelen lokalt på sportsidorna minskar, så minskar generellt sett även sportredaktioners 

budget. Men trots detta faktum så produceras mer sportmaterial nu än tidigare. Det kan bero 

på två saker; antingen gör varje sportjournalist mer i dag än tidigare, eller så använder sig 

tidningar av mer material producerat av nyhetsbyråer nu jämfört med förr i tiden.
195

    

 

4. Metod 

Den metod som tillämpats i denna undersökning är kvantitativ innehållsanalys. Den typen av 

textanalys ses av många som ett mycket användbart verktyg när forskaren ställt sig frågan hur 

ofta något förekommer i ett visst material.
196

 Eftersom denna undersökning handlar om hur 

ofta Sundsvalls Tidning och Dagbladet tar in artiklar, notiser, krönikor och hallå där från 

någon nyhetsbyrå på sina sportsidor, är detta anledningen till att denna metod använts. 

   Den kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium på centralitet och hur viktigt 

någonting faktiskt är, sägs vara just frekvens och utrymme.
197

 Ju oftare något förekommer 

desto viktigare och mer centralt i tidningen är det. Då denna undersökning dessutom 

innefattar ett relativt stort material är den kvantitativa innehållsanalysen en mycket bra 

metod.
198

  

   Det som är gemensamt för alla kvantitativa studier är att det finns en ambition och en 

önskan att kunna uttala sig om ett större material, eller en större population, än den man 

faktiskt undersöker.
199
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   Att denna undersökning är kvantitativ innebär att den baseras på likvärdiga och jämförbara 

uppgifter om så pass många artiklar, utspridda inom den tidsperiod som undersöktes, att dessa 

uppgifter kan uttryckas och analyseras som siffror och jämförelser.
200

 Viktigt att tillägga är 

emellertid att de resultat som denna undersökning påvisar, inte går att generalisera för hur det 

är för andra tidningar. Eller hur det ser ut i Sundsvalls Tidning och Dagbladet i stort. 

Resultaten kan enbart säga hur det ser ut i dessa tidningars respektive sportdel. 

   Bortsett från den praktiska datainsamlingen och kodningen av materialet kännetecknas den 

kvantitativa innehållsanalysen, enligt Åsa Nilsson, forskare vid Göteborgs universitet, av sex 

steg som bör följas. Dessa är: 

   1. Definiera forskningsproblemet 

   2. Definiera urvalet 

   3. Definiera variabler 

   4. Konstruera ett kodschema 

   5. Testa kodschemat 

   6. Databehandling och analys
201

 

Dessa punkter följdes även i denna undersökning. 

   Forskningsproblemet en forskare arbetar med är direkt avgörande för vilka medier som 

kommer att analyseras.
202

 Sundsvalls Tidning och Dagbladet undersöktes i denna studie. 

Dessa tidningar är strategiskt utvalda – och det finns flera bakomliggande orsaker till att det 

är just dessa tidningar som valts. De är första- och andratidning i Sundsvall och det är 

intressant att kunna jämföra en förstatidning och en andratidning. Inte minst med tanke på att 

det finns regler för att en lokaltidning måste ha minst 55 procent egenproducerat material i 

tidningen för att inte presstödet skall dras in.
203

 

   Dessutom finns det flera idrottare och lag på elitnivå i Sundsvall – vilket gör att 

sportjournalisterna på dessa tidningar har mycket att skriva om. Och skriver tidningarna 

mycket om en viss sak kommer det skapas intresse för just den saken.
204

 När (sport)läsarnas 

intresse sedan är fött kan det vara rimligt att anta att de vill läsa om hur det går för de lokala 

utövarna och de lokala elitlagens konkurrenter. Dessa tidningar kan därför, genom dessa till 

synes tämligen logiska, härledningar motivera för sig själva att ha material producerat av 
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nyhetsbyråer på sina sportsidor. Klart är att eftersom medierna bevakar idrotten i så pass hög 

utsträckning så ökar också intresset för idrotten, ur publikens perspektiv.
205

 

   Om en studie bygger på ett antal nedslag vid vissa tidpunkter är det viktigt att försöka 

undvika periodicitet i materialets innehåll.
206

 När det gäller sporten så finns det ett flertal stora 

sportevenemang som återkommer regelbundet, oftast vart fjärde år. De åren kommer dessa 

stora händelser givetvis att dominera innehållet – och även om Sundsvalls Tidning och 

Dagbladet har utsända på dessa idrottsevenemang så är det knappast troligt att de utsända 

reportrarna kan täcka allting själva, varpå tidningarna ”tvingas” använda nyhetsbyråmaterial. 

   De analysenheter som finns med i undersökningen är de artiklar och notiser som finns på 

sportsidorna i dessa två tidningar, vid ett antal tillfällen (de första två veckorna i september 

månad, vart tredje år) från 1994 och framåt. Att just september ska undersökas beror på att det 

då sällan pågår några större mästerskap, och att varken fotbollsallsvenskan eller elitserien i 

hockey ännu kommit in i något väldigt avgörande skede. 

   De nedslag som gjordes var alltså de två första veckorna i september 1994, 1997, 2000, 

2003, 2006 och 2009. 1994 arrangerades fotbolls-VM i USA och OS i Lillehammer, men 

inget av mästerskapen avgjordes under de två första veckorna i september. År 2000 

arrangerades bland annat fotbolls-EM och OS i Sydney. Fotbolls-VM i Tyskland spelades år 

2006, men turneringen avgjordes inte under de två första veckorna i september. Vid 

eventuella nedslag 1995, 1998, 2001, 2004 och 2007 skulle det finnas färre mästerskap att ta 

hänsyn till, men då skulle undersökningen inte säga någonting om hur det är i nuläget, år 

2009.  

   På grund av att nedslagen gjorts vid just de tillfällen som valts, så kan resultaten även säga 

något om användandet av centralt producerat material såväl innan som efter Sundsvalls 

Tidning och Dagbladet började samarbeta, respektive ingick i samma koncern. 

   Trots att Dagbladet inte kommer ut på söndagarna, vilket Sundsvalls Tidning gör, har båda 

tidningarnas samtliga nummer under de två undersökta veckorna undersökts. Hade 

undersökningens mål varit att ta reda på antalet centralt producerade artiklar/notiser hade inte 

Sundsvalls Tidnings söndagstidningar kunnat räknas med. Men nu har målet i stället varit att 

undersöka andelen centralt producerat material i de båda tidningarna – och därför ingick även 

Sundsvalls Tidnings söndagstidningar i denna undersökning. 

   Artiklarna har plockats fram ur respektive tidnings arkiv och därefter lästs. Dagbladet har 

emellertid inga tidningsleg från tidigare än 1999 så analysenheterna från de två första 
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veckorna i september 1994 och 1997 har fått läsas på mikrofilm vid Kulturmagasinet i 

Sundsvall. 

   Undersökningen sträcker sig över en lång tidsperiod, dels för att försöka undvika 

periodicitet när det gäller återkommande mästerskap, och dels för att det på 1990-talet hände 

mycket med medierna i och med internets intåg och att man då började tala om konvergens 

inom mediebranschen.
207

  

   Även variabler och variabelvärden måste definieras i en kvantitativ innehållsanalys. För att 

över huvud taget kunna arbeta med ett stort material krävs det att de frågor som ställts 

översätts till variabler med vilka det är möjligt att belysa relevanta egenskaper i innehållet. 

Frågorna måste med andra ord operationaliseras.
208

 När det gäller variablerna så handlar det 

om att ange vilka egenskaper hos de texter som ska undersökas, som är relevanta för att 

uppfylla studiens syfte och besvara de frågeställningar som ställts upp.
209

 Det handlar om att 

fylla en datamatris med information.
210

 Hur operationaliseringen blir har många gånger direkt 

betydelse för hur resultaten kommer att se ut.
211

 Det är viktigt för den interna validiteten att de 

variabler som ställs upp är bra indikatorer på vad som ska undersökas.
212

 

   Även variabler av mer teknisk karaktär har använts. Detta för att det möjliggör en 

identifiering av materialet.
213

 I denna undersökning ställdes det därför upp variabler om 

datum och liknande. Dessa placerades först i kodschemat för att underlätta sammanställandet 

av data.
214

 Även framtagandet av variabelvärden kräver eftertanke. Vilken noggrannhet som 

uppvisas har direkta konsekvenser för de resultat som senare kan presenteras.
215

  

   Tanken med kodschemat är att vilken forskare som helst, med samma verktyg som i 

originalundersökningen, ska kunna komma fram till samma resultat. Forskningsresultaten ska 

i möjligaste mån vara forskaroberoende, genomskinliga och värderingsfria.
216

 För att kunna 

samla in data från analysenheterna fanns kodblanketter där svaren fylldes i, där varje variabel 

och variabelvärde fick en egen kod.
217

/
218

 För att sedan informationsöverföringen från 
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analysenheter till kodblanketter skulle ske i enlighet med undersökningens intentioner skrevs 

även detaljerade instruktioner för hur kodningen skulle gå till, och hur forskaren skulle tolka 

huruvida en analysenhet passar in i det ena eller andra variabelvärdet.
219

 Åsa Nilsson skriver i 

boken ”Metoder i kommunikationsvetenskap” att det gör undersökningen mer genomskinlig: 

 

”De flesta som någon gång sysslat med kvantitativ innehållsanalys vet att det alltid dyker upp 

element av tolkning. Ett viktigt botemedel mot detta problem är tydliga och utförliga 

kodanvisningar, vilka syftar till att minimera tolkningsutrymme. Som bonus bidrar samtidigt 

dessa anvisningar till att lägga undersökningen mer öppen för vetenskaplig kritik, och gör den 

mer genomskinlig.” 

   

   När kodningen av materialet var färdig matades alla data in i dataanalysprogrammet PASW 

Statistics, för att behandlas. I statistikprogram kan olika data köras mot varandra för att 

upptäckt av samband mellan variabler ska vara möjlig.
220

  

 

4.1 Validitet och reliabilitet 

Innan arbetet med att koda materialet började genomfördes ett test av kodschemat. Det 

testades på material som liknande det som ingår i undersökningen. Detta för att se huruvida 

variablerna var onödigt specificerade eller för diffusa.
221

 En sådant test kan även ge en 

indikation på vilka variabler som eventuellt skulle kunna vara problematiska ur 

reliabilitetssynpunkt.  

   Efter att all data samlats in genomfördes ett reliabilitetstest. Det är en slags betygsättning på 

undersökningens kvalitet och noggrannhet. Det genomfördes genom att den som kodat 

materialet efter en tid själv gick igenom en mindre del av materialet en gång till. Det sättet att 

genomföra ett reliabilitetstest är ett av två gångbara sätt; det andra är att låta en utomstående 

person genomföra testet.
222

 Genom att se, variabel för variabel, hur lika kodningen och 

resultatet på reliabilitetstestet är med den ursprungliga undersökningen går det att kontrollera 

undersökningens reliabilitet. Denna undersöknings reliabilitetstest stämde exakt med hela 

undersökningens resultat, vilket är ett kvitto på en god reliabilitet.
223
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   Själva reliabilitetstestet handlar om dels interkodarreliabilitet, alltså i vilken mån två eller 

flera kodare kodar en och samma analysenhet på samma sätt. Och dels så handlar det om 

intrakodarreliabilitet, graden av konsekvens i en och samma persons kodning.
224

 Delar av 

undersökningen kodades av denna undersöknings båda författare och senare jämfördes de 

resultaten med varandra. Resultaten var alltid desamma oavsett vem som kodat. 

   När det gäller variabelvärden är två tekniska krav viktiga för undersökningens validitet och 

reliabilitet. För det första ska variabelvärdena vara uttömmande, vilket innebär att det alltid 

måste finnas en kategori där en analysenhet ”passar in”. För att uppnå detta, kommer det att 

finnas en ”övrigt/annat”-kategori på de variabler där det behövs. För det andra ska 

variabelvärdena vara ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att det inte ska gå att koda samma 

analysenhet på fler än ett sätt inom samma variabel.
225

 För att uppfylla detta tekniska krav har 

frågorna formulerats på ett sådant sätt att detta sker. 

 

5. Resultat 

I enlighet med de riktlinjer som står i metodkapitlet ovan analyserades sedan totalt 3384 

artiklar, notiser, krönikor och hallå där i Sundsvalls Tidning och Dagbladet. Nedan 

presenteras de resultat som denna undersökning kommit fram till. 

5.1 Resultat av undersökningen  

Tabell 1) 5.1.1 Hur stor andel av alla analysenheter i Sundsvalls Tidning som är skrivna 

av tidningens journalister respektive nyhetsbyråer, år för år. 

 

 
 Vilket år? 

 Total  1994  1997  2000  2003  2006  2009 

Vem/Vilka 

har skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 173  175  144  149  154  180  975 

 66 %  68 %  50 %  52 %  49 %  52 %  56 % 

Nyhetsbyrå  80  80  138  135  158  165  756 

 31 %  31 %  48 %  47 %  51 %  47 %  43 % 

Vet ej/Framgår ej  7  0  4  0  0  0  11 

 3 %  0 %  1 %  0 %  0 %  0 %  1 % 

Egenproducerad  

och nyhetsbyrå 

tillsammans 

 1  4  1  2  1  4  13 

 0 %  1 %  0 % 1 %  0 %  1 % 1 % 

Total  261  259  287  286  313  349  1755 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 
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Nedan återges samma resultat i sex stycken diagram. Detta för att tydliggöra utvecklingen 

över tid, när det gäller andelen centralt producerat material och andelen egenproducerat 

material på sportsidorna i Sundsvalls Tidning. 

 

Diagram 1) 5.1.2 Hur stor andel av alla analysenheter i Sundsvalls Tidning som är 

skrivna av tidningens journalister respektive nyhetsbyråer, år för år. 
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1994 skrevs 31 procent av allt redaktionellt material på sportsidorna i Sundsvalls Tidning av 

en eller flera nyhetsbyråer. Tidningens journalister skrev 66 procent av alla krönikor, artiklar, 

notiser och hallå där. 

   Nedslaget 1997 visar ungefär samma siffror. Då stod nyhetsbyråer för 31 procent av allt 

material, medan Sundsvalls Tidning svarade för 68 procent. 

   År 2000 var förhållandet emellertid annorlunda. Då svarade nyhetsbyråer för 48 procent av 

alla analysenheter – alltså nära hälften av innehållet. Tidningens journalister hade skrivit 50 

procent av innehållet. 

   Sedan dess har andelen artiklar, notiser, krönikor och hallå där legat stabilt runt 47-50 

procent. 2003 var andelen nyhetsbyråmaterial 47 procent att jämföra med andelen egenskrivet 

material som låg på 52 procent. 

   2006 var siffrorna 51 procent nyhetsbyråmaterial och 49 procent egenskrivet material. 2009 

var 47 procent av innehållet skrivit av nyhetsbyråer och 52 procent var skrivet av Sundsvalls 

Tidning. 

 

Tabell 2) 5.1.3 Hur stor andel av alla artiklar, notiser, krönikor och hallå där i 

Sundsvalls Tidning som är skrivna av tidningens journalister respektive nyhetsbyråer, 

år för år. 

Vilket år?  Vilken typ av analysenhet är det? 

 Total  Artikel  Notis 

 Krönika/ 

 Analys 

 Hallå där/ 

 Några ord 

 med... 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1994 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 100  62  7  4  173 

 71 %  56 %  100 %  100 %  66 % 

Nyhetsbyrå  38  42  0  0  80 

 27 %  38 %  0 %  0 %  31 % 

Vet ej/ 

Framgår ej 

 2  5  0  0  7 

 2 %  5 %  0 %  0 %  3 % 

Egenproducerad  

och nyhetsbyrå 

tillsammans 

 0  1  0  0  1 

 0 %  1 %  0 %  0 %  0 % 

Total  140  110  7  4  261 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

1997 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 92  72  4  7  175 

 72 %  60 %  100 %  100 %  68 % 

Nyhetsbyrå  33  47  0  0  80 

 26 %  39 %  0 %  0 %  31 % 

Egenproducerad  

och nyhetsbyrå 

tillsammans 

 2  2  0  0  4 

 2 %  1 %  0 %  0 %  2 % 
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Total  127  121  4  7  259 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

2000 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 85  55  4   144 

 63 %  37 %  100 %   50 % 

Nyhetsbyrå  48  90  0   138 

 35 %  61 %  0 %   48 % 

Vet ej/ 

Framgår ej 

 2  2  0   4 

 1 %  1 %  0 %   1 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

 1  0  0   1 

 1 %  0 %  0 % 
 

 0 % 

Total  136  147  4   287 

 100 %  100 %  100 %   100 % 

2003 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 72  73  4   149 

 59 %  46 %  100 %   52 % 

Nyhetsbyrå  48  87  0   135 

 39 %  54 %  0 %   47 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

 2  0  0   2 

 2 %  0 %  0 % 
 

 1 % 

Total  122  160  4   286 

 100 %  100 %  100 %   100 % 

2006 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 87  60  6  1  154 

 60 %  37 %  100 %  100 %  49 % 

Nyhetsbyrå  56  102  0  0  158 

 39 %  63 %  0 %  0 %  51 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

 1  0  0  0  1 

 1 %  0 %  0 %  0 %  0 % 

Total  144  162  6  1  313 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

2009 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 94  82  4  0  180 

 58 %  45 %  100 %  0 %  52 % 

Nyhetsbyrå  63  101  0  1  165 

 39 %  55 %  0 %  100 %  47 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

 4  0  0  0  4 

 3 %  0 %  0 %  0 %  1 % 

Total  161  183  4  1  349 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

 

1994 skrev Sundsvalls Tidning 71 procent av alla artiklar på sportsidorna själva och 

nyhetsbyråer stod under samma tid för 27 procent av alla artiklar. Gällande notiser var 

fördelningen mellan egenskrivet och nyhetsbyråproducerat lite jämnare. Då hade tidningen 

skrivit 56 procent av alla notiser, medan nyhetsbyråer hade producerat 38 procent av alla 

notiser på sportsidorna. 
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1997 var 72 procent av alla artiklar skrivna av Sundsvalls Tidning och 26 procent av 

artiklarna var skrivna av nyhetsbyråer. När det gäller notiserna detta år var 60 procent skrivna 

av tidningens journalister och 39 procent var centralt producerade. 

   År 2000 hade andelen egenskrivna artiklar sjunkit till 63 procent och andelen artiklar 

skrivna av nyhetsbyråer ökat till 35 procent. Samma år hade nyhetsbyråer skrivit 61 procent 

av alla notiser på sportsidorna i Sundsvalls Tidning, medan tidningens egna journalister hade 

skrivit 37 procent av notiserna.  

   Tre år senare hade tidningen skrivit 59 procent av alla artiklar och nyhetsbyråer hade skrivit 

39 procent av artiklarna. Sundsvalls Tidning hade samma år skrivit 46 procent av alla notiser, 

medan nyhetsbyråer hade författat 54 procent av notiserna. 

   2006 skrev Sundsvalls Tidning 60 procent av alla artiklar medan 39 procent av artiklarna 

var skrivna av nyhetsbyråer. 37 procent av notiserna detta år var skrivna av Sundsvalls 

Tidning och 63 procent av dem skrevs av nyhetsbyråer. 

   År 2009 skrevs 58 procent av artiklarna av Sundsvalls Tidning medan 39 procent av dem 

skrevs av nyhetsbyråer. Vid samma tillfälle var 45 procent av artiklarna egenproducerade och 

55 procent var centralt producerade 

 

Tabell 3) 5.1.4 Hur stor andel av alla analysenheter i Dagbladet som är skrivna av 

tidningens journalister respektive nyhetsbyråer, år för år.  

 

Diagram 2) 5.1.5 Hur stor andel av alla analysenheter i Dagbladet som är skrivna av 

tidningens journalister respektive nyhetsbyråer, år för år. 

 
Vilket år? 

Total 1994 1997 2000 2003 2006 2009 

Vem/Vilka 

har skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

156 154 137 119 150 178 894 

72 % 58 % 49 % 45 % 54 % 55 % 55 % 

Nyhetsbyrå 57 112 142 145 128 141 725 

26 % 42 % 51 % 54 % 46 % 44 % 45 % 

Vet ej/ 

Framgår ej 

0 0 0 1 0 0 1 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Egenproducerad  

och nyhetsbyrå 

tillsammans 

3 0 1 2 0 3 9 

2 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 

Total 216 266 280 267 278 322 1629 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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1994 hade Dagbladet 72 procent egenskrivet material på sina sportsidor. Andelen 

nyhetsbyråmaterial var 26 procent. 

   Tre år senare hade andelen egenskrivet material sjunkit till 58 procent och andelen 

nyhetsbyråmaterial ökat till 42 procent. 

   År 2000 var andelen nyhetsbyråmaterial ännu högre – 51 procent. Då var andelen 

egenproducerat material 49 procent. 

   Även år 2003 var andelen nyhetsbyråmaterial högre än den egenproducerade andelen. Då 

hade TT och andra nyhetsbyråer skrivit 54 procent medan Dagbladet svarat för 45 procent. 

2006 var den egenproducerade andelen 54 procent medan nyhetsbyråer hade skrivit de 

resterande 46 procenten. 

   År 2009 var siffrorna ungefär desamma. Då hade Dagbladet själva producerat 55 procent, 

medan andelen nyhetsbyråmaterial var 44 procent. 

 

Tabell 4) 5.1.6 Hur stor andel av alla artiklar, notiser, krönikor och hallå där i 

Dagbladet som är skrivna av tidningens journalister respektive nyhetsbyråer. 

 

Vilket år? Vilken typ av analysenhet är det? 

 Total  Artikel  Notis 

 Krönika/ 

 Analys 

 Hallå där/ 

 Några ord 

 med... 

1994 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 95  44  1  16  156 

 75 %  61 %  100 %  100 %  72 % 

Nyhetsbyrå  29  28  0  0  57 

 23 %  39 %  0 %  0 %  26 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

 3  0  0  0  3 

 2 %  0 %  0 %  0 %  1 % 

Total  127  72  1  16  216 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

1997 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 91  47  5  11  154 

 75 %  37 %  100 %  100 %  58 % 

Nyhetsbyrå  31  81  0  0  112 

 25 %  63 %  0 %  0 %  42 % 

Total  122  128  5  11  266 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

2000 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad 

/Frilans/ 

Gästkrönika 

 84  49  4   137 

 60 %  36 %  100 % 
 

 49 % 

Nyhetsbyrå  56  86  0   142 
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 40 %  64 %  0 %   51 % 

Egenproducerad 

och nyhetsbyrå 

tillsammans 

 1  0  0   1 

 1 %  0 %  0 % 
 

 0 % 

Total  141  135  4   280 

 100 %  100 %  100 %   100 % 

2003 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 75  40  4   119 

 56 %  31 %  80 %   45 % 

Nyhetsbyrå  56  89  0   145 

 42 %  69 %  0 %   54 % 

Vet ej/Framgår ej  0  0  1   1 

 0 %  0 %  20 %   0 % 

Egenproducerad  

och nyhetsbyrå 

tillsammans 

 2  0  0   2 

 2 %  0 %  0 % 
 

 1 % 

Total  133  129  5   267 

 100 %  100 %  100 %   100 % 

2006 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 89  54  6  1  150 

 70 %  38 %  100 %  100 %  54 % 

Nyhetsbyrå  39  89  0  0  128 

 30 %  62 %  0 %  0 %  46 % 

Total  128  143  6  1  278 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

2009 Vem/  Vilka 

har skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

 107  64  6  1  178 

 63 %  44 %  100 %  100 %  55 % 

Nyhetsbyrå  60  81  0  0  141 

 35 %  56 %  0 %  0 %  44 % 

Egenproducerad  

och nyhetsbyrå 

tillsammans 

 3  0  0  0  3 

 2 %  0 %  0 %  0 %  1 % 

Total  170  145  6  1  322 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

 

Vid det första nedslaget, 1994, hade Dagbladet skrivit 75 procent av artiklarna och 61 procent 

av notiserna, medan 23 procent av artiklarna och 39 procent av notiserna hade skrivits av 

nyhetsbyråer. 

   1997 hade Dagbladet skrivit 75 procent av artiklarna medan 25 procent av artiklarna var 

skrivna av en nyhetsbyrå. Vid samma tillfälle hade lokaltidningen skrivit 37 procent av 

notiserna. 63 procent av notiserna var skrivna av en nyhetsbyrå. 

   2000 var 60 procent av artiklarna skrivna av Dagbladets egna journalister medan 

nyhetsbyråer hade skrivit 40 av artiklarna. Gällande notiserna vid detta nedslag var rollerna de 

omvända – då var 64 procent av notiserna centralt producerade medan 36 procent av dem var 

skrivna av den egna tidningens journalister.  
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   År 2003 var 56 procent av artiklarna på sportsidorna i Dagbladet skrivna av tidningens 

journalister medan 42 procent av artiklarna hade skrivits av en nyhetsbyrå. Vid detta nedslag 

var 31 procent av notiserna egenproducerade medan 69 procent av notiserna var centralt 

producerade. 

   Vid nedslaget 2006 hade Dagbladets journalister skrivit 70 procent av alla artiklar på 

sportsidorna. 30 procent av artiklarna var producerade av nyhetsbyråer. Tidningen hade 

skrivit vid detta tillfälle skrivit 38 procent av notiserna, medan 62 procent av notiserna hade 

skrivits av en nyhetsbyrå. 

   2009 skrev Dagbladet 63 procent av alla artiklar och 44 procent av alla notiser. Samma år 

skrev nyhetsbyråer 35 procent av alla artiklar och 56 procent av notiserna på sportsidorna. 

 

Tabell 5) 5.1.7 Hur stor andel av alla analysenheter som är skrivna av en viss 

nyhetsbyrå i Sundsvalls Tidning respektive Dagbladet, år för år. 

Vilken tidning? Vilket år? 

 Total  1994  1997  2000  2003  2006  2009 

Sundsvalls 

Tidning 

Vilken 

nyhetsbyrå 

står bakom 

artikeln/ 

notisen? 

TT/TT Spektra  54  56  1  101  127  147  486 

 21 %  22 %  1 %  35 %  41 %  42 %  28 % 

FLT  13  11  114  0  0  0  138 

 5 %  4 %  40 %  0 %  0 %  0 %  8 % 

Två eller flera 

nyhetsbyråer 

 13  13  20  32  28  12  118 

 5 %  5 %  7 %  11 %  9 %  3 %  7 % 

Framgår ej/ 

vet ej 

 7  0  7  0  0  0  14 

 3 %  0 %  2 %  0 %  0 %  0 %  1 % 

Ingen - den är 

egenproducerad 

 173  175  144  149  153  183  977 

 66 %  68 %  50 %  52 %  49 %  52 %  55 % 

Annan  0  0  0  2  4  3  9 

 0 %  0 %  0 %  1 %  1 %  1 %  1 % 

Egenproducerad.

/Nyhetsbyrå 

 1  4  1  2  1  4  13 

 0 %  1 %  0 %  1 %  0 %  2 %  1 % 

Total  261  259  287  286  313  349  1755 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 

Dagbladet Vilken 

nyhetsbyrå 

står bakom 

artikeln/ 

notisen? 

TT/TT Spektra  41  69  94  125  74  105  508 

 19 %  26 %  34 %  47 %  27 %  33 %  31 % 

Två eller flera 

nyhetsbyråer 

 12  37  41  16  45  24  175 

 6 %  14 %  15 %  6 %  16 %  7 %  11 % 

Ingen - den är 

egenproducerad 

 158  157  139  119  152  178  903 

 73 %  59 %  50 %  44 %  55 %  55 %  55 % 

Annan  2  3  5  5  7  12  34 

 1 %  1 %  2 %  2 %  2 %  4 %  2 % 
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TT tillsammans med dotterbolaget TT Spektra är den mest betydande nyhetsbyrån för både 

Sundsvalls Tidning och Dagbladet. 2006 och 2009 stod de för 41 procent respektive 42 

procent av alla artiklar, notiser, krönikor och hallå där på sportsidorna i Sundsvalls Tidning.  

2003 stod TT och TT Spektra för 47 procent av analysenheterna i Dagbladet. 

 

5.1.8 När Sundsvalls Tidning väljer att använda centralt producerat material, sport för 

sport. 

1994 fanns det totalt 261 analysenheter på sportsidorna i Sundsvalls Tidning. Av dessa hade 

en eller flera nyhetsbyråer skrivit 80 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Annan sport/Flera sporter, 19 analysenheter = 24 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

2) Fotboll, 16 analysenheter = 20 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Simning/simhopp, 12 analysenheter = 15 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

4) Ishockey, 9 analysenheter = 11 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

1997 fanns det totalt 259 analysenheter på sportsidorna i Sundsvalls Tidning. Av dessa hade 

en eller flera nyhetsbyråer skrivit 80 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 27 analysenheter = 34 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Basket, 13 analysenheter = 16 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Tennis och annan sport/flera sporter, 9 analysenheter vardera = 11 procent av allt 

nyhetsbyråproducerat material av vardera. 

4) Golf/bangolf, 8 analysenheter = 10 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2000 fanns det totalt 287 analysenheter på sportsidorna i Sundsvalls Tidning. Av dessa hade 

en eller flera nyhetsbyråer skrivit 138 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 36 analysenheter = 26 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Ishockey, 23 analysenheter = 17 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Annan sport/flera sporter, 21 analysenheter = 15 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

4) Friidrott/löpning, 13 analysenheter = 9 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

Egenproducerad.

/Nyhetsbyrå 

 3  0  1  2  0  3  9 

 1 %  0 %  0 %  1 %  0 %  1 %  1 % 

Total  216  266  280  267  278  322  1629 

 100 %  100 % 100 % 100 %  100 %  100 %  100 % 
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2003 fanns det totalt 286 analysenheter på sportsidorna i Sundsvalls Tidning. Av dessa hade 

en eller flera nyhetsbyråer skrivit 138 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 39 analysenheter = 29 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Friidrott/löpning, 16 analysenheter = 12 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Ridsport/trav, 15 analysenheter = 11 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

4) Basket, 13 analysenheter = 10 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2006 fanns det totalt 313 analysenheter på sportsidorna i Sundsvalls Tidning. Av dessa hade 

en eller flera nyhetsbyråer skrivit 158 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 62 analysenheter = 39 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Annan sport/flera sporter, 24 analysenheter = 15 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

3) Ishockey, 15 analysenheter = 10 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

4) Ridsport/trav, 14 analysenheter = 9 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2009 fanns det totalt 349 analysenheter på sportsidorna i Sundsvalls Tidning. Av dessa hade 

en eller flera nyhetsbyråer skrivit 165 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 90 analysenheter = 55 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Ishockey, 20 analysenheter = 12 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Tennis, 14 analysenheter = 9 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

4) Annan sport/flera sporter, 9 analysenheter = 6 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material.
226

 

 

5.1.9 När Dagbladet väljer att använda centralt producerat material, sport för sport. 

1994 fanns det totalt 216 analysenheter på sportsidorna i Dagbladet. Av dessa hade en eller 

flera nyhetsbyråer skrivit 57 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 20 analysenheter = 35 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Annan sport/flera sporter, 10 analysenheter = 18 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

3) Ishockey, 8 analysenheter = 14 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

4) Tennis, 6 analysenheter = 11 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

1997 fanns det totalt 266 analysenheter på sportsidorna i Dagbladet. Av dessa hade en eller 

flera nyhetsbyråer skrivit 112 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 39 analysenheter = 35 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 
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 För att se hur de resterande analysenheterna fördelades, se bilaga. 
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2) Annan sport/flera sporter, 17 analysenheter = 15 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

3) Tennis, 12 analysenheter = 11 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

4) Ishockey, 10 analysenheter = 9 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2000 fanns det totalt 280 analysenheter på sportsidorna i Dagbladet. Av dessa hade en eller 

flera nyhetsbyråer skrivit 142 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 61 analysenheter = 43 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Annan sport/Flera sporter, 18 analysenheter = 13 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

3) Tennis, 13 analysenheter = 9 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

4) Ishockey och ridsport/trav, 10 analysenheter vardera = 7 procent av allt 

nyhetsbyråproducerat material vardera. 

2003 fanns det totalt 267 analysenheter på sportsidorna i Dagbladet. Av dessa hade en eller 

flera nyhetsbyråer skrivit 145 stycken. Analysenheterna fördelades så här:  

1) Fotboll, 45 analysenheter = 31 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Ishockey, 20 analysenheter = 14 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Friidrott/löpning, 18 analysenheter = 12 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

4) Ridsport/trav, annan sport/flera sporter och tennis, 9 analysenheter vardera = 6 procent 

av allt nyhetsbyråproducerat material vardera. 

2006 fanns det totalt 278 analysenheter på sportsidorna i Dagbladet. Av dessa hade en eller 

flera nyhetsbyråer skrivit 128 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 61 analysenheter = 48 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Ishockey, 20 analysenheter = 16 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Annan sport/flera sporter, 10 analysenheter = 8 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material. 

4) Ridsport/trav, 9 analysenheter = 7 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2009 fanns det totalt 322 analysenheter på sportsidorna i Dagbladet. Av dessa hade en eller 

flera nyhetsbyråer skrivit 141 stycken. Analysenheterna fördelades så här: 

1) Fotboll, 68 analysenheter = 48 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

2) Ishockey, 15 analysenheter = 11 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 

3) Ridsport/trav, 14 analysenheter = 10 procent av allt nyhetsbyråproducerat material. 



 

43 

 

4) Annan sport/flera sporter, 10 analysenheter = 7 procent av allt nyhetsbyråproducerat 

material.
 227

 

 

Tabell 6) 5.1.10 När Sundsvalls Tidning väljer att använda centralt producerat material, 

lokalt, nationellt eller internationellt. 

 

Vilket år? Behandlar artikeln något lokalt, nationellt eller 

internationellt? 

Total Lokalt Nationellt 

Interna-

tionellt 

Artikeln 

rör 

skribenten 

själv 

1994 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

168 5 0  173 

99 % 8 % 0 %  66 % 

Nyhetsbyrå 2 58 20  80 

1 % 87 % 83 %  31 % 

Vet ej/Framgår ej 0 3 4  7 

0 % 4 % 17 %  3 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

0 1 0  1 

0 % 1 % 0 % 
 

0 % 

Total 170 67 24  261 

100 % 100 % 100 %  100 % 

1997 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

157 18 0  175 

98 % 25 % 0 %  68 % 

Nyhetsbyrå 1 54 25  80 

1 % 74 % 93 %  31 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

1 1 2  4 

1 % 1 % 7 % 
 

1 % 

Total 159 73 27  259 

100 % 100 % 100 %  100 % 

2000 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

139 4 1  144 

99 % 4 % 2 %  50 % 

Nyhetsbyrå 0 90 48  138 

0 % 95 % 92 %  48 % 

Vet ej/Framgår ej 0 1 3  4 

0 % 1 % 6 %  1 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

1 0 0  1 

1 % 0 % 0 % 
 

1 % 

Total 140 95 52  287 
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100 % 100 % 100 %  100 % 

2003 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

145 4 0  149 

99 % 4 % 0 %  52 % 

Nyhetsbyrå 0 91 44  135 

0 % 95 % 100 %  47 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

1 1 0  2 

1 % 1 % 0 % 
 

1 % 

Total 146 96 44  286 

100 % 100 % 100 %  100 % 

2006 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

147 7 0  154 

99 % 6 % 0 %  49 % 

Nyhetsbyrå 2 108 48  158 

1 % 93 % 100 %  51 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

0 1 0  1 

0 % 1 % 0 % 
 

0 % 

Total 149 116 48  313 

100 % 100 % 100 %  100 % 

2009 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

178 1 0 1 180 

99 % 1 % 0 % 100 % 52 % 

Nyhetsbyrå 0 116 49 0 165 

0 % 97 % 100 % 0 % 47 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå 

tillsammans 

1 3 0 0 4 

1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 

Total 179 120 49 1 349 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

1994 skrevs 58 av 67 analysenheter gällande nationell idrott av en nyhetsbyrå – motsvarande 

87 procent. När det gällde den internationella idrotten var 20 av 24 analysenheter skrivna av 

en nyhetsbyrå, vilket motsvarar 83 procent. Detta kan jämföras med att nyhetsbyråer bara 

skrev 2 av 170 (1 procent) av alla lokala artiklar, notiser, krönikor och hallå där. 

   1997 var 54 av 73 (74 procent) av alla analysenheter gällande nationell idrott skrivna av en 

nyhetsbyrå. Motsvarande siffror för nationell idrott samma år var 25 av 27 (93 procent). 

   2000 skrevs 90 av 95 (95 procent) av alla analysenheter gällande nationell idrott av en 

nyhetsbyrå. Av analysenheterna som gäller internationell idrott var 48 av 52 (92 procent) 

skrivna av en nyhetsbyrå. 

   2003 var 91 av 96 (95 procent) analysenheter gällande nationell idrott skrivna av en 

nyhetsbyrå. Vid samma nedslag var 44 av 44 (100 procent) av alla analysenheter gällande 

internationell idrott skrivna av en nyhetsbyrå. 
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   2006 var 108 av 116 (93 procent) av alla analysenheter gällande nationell idrott skrivna av 

en nyhetsbyrå. Precis som tre år tidigare var denna gång alla (48 av 48) analysenheter 

gällande internationell idrott skrivna av en nyhetsbyrå. 

2009 var 116 av 120 (97 procent) av alla analysenheter gällande nationell idrott skrivna av en 

nyhetsbyrå. När det gäller internationell idrott var 49 av 49 analysenheter skrivna av en 

nyhetsbyrå. 

 

Tabell 7) 5.1.11 När Dagbladet väljer att använda centralt producerat material, lokalt, 

nationellt eller internationellt. 

 

Vilket år? Behandlar artikeln något lokalt, nationellt 

eller internationellt? 

Total Lokalt Nationellt 

Interna-

tionellt 

Artikeln 

rör 

skribent-en 

själv 

1994 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

151 5 0  156 

98 % 13 % 0 %  72 % 

Nyhetsbyrå 0 33 24  57 

0 % 87 % 100 %  26 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå tillsammans 

3 0 0  3 

2 % 0 % 0 %  2 % 

Total 154 38 24  216 

100 % 100 % 100 %  100 % 

1997 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

138 16 0  154 

99 % 20 % 0 %  58 % 

Nyhetsbyrå 1 64 47  112 

1 % 80 % 100 %  42 % 

Total 139 80 47  266 

100 % 100 % 100 %  100 % 

2000 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

128 7 0 2 137 

99 % 7 %  0 % 100 % 49 % 

Nyhetsbyrå 1 90 51 0 142 

1 % 92 % 100 %  0 % 51 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå tillsammans 

0 1 0 0 1 

0 % 1 %  0 %  0 % 0 % 

Total 129 98 51 2 280 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2003 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

103 15 0 1 119 

99 % 15 %  0 % 100 % 45 % 

Nyhetsbyrå 0 87 58 0 145 

0 % 84 % 98 %  0 % 54 % 
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Vet ej/Framgår ej 0 0 1 0 1 

0 %  0 % 2 %  0 % 0 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå tillsammans 

1 1 0 0 2 

1 % 1 %  0 %  0 % 1 % 

Total 104 103 59 1 267 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2006 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

131 19 0  150 

99 % 19 %  0 %  54 % 

Nyhetsbyrå 1 80 47  128 

1 % 81 % 100 %  46 % 

Total 132 99 47  278 

100 % 100 % 100 %  100 % 

2009 Vem/ 

Vilka har 

skrivit 

artikeln? 

Egenproducerad/ 

Frilans/Gästkrönika 

174 4 0  178 

98 % 4 %  0 %  55 % 

Nyhetsbyrå 1 95 45  141 

1 % 94 % 100 %  44 % 

Egenproducerad och 

nyhetsbyrå tillsammans 

1 2 0  3 

1 % 2 %  0 %  1 % 

Total 176 101 45  322 

100 % 100 % 100 %  100 % 

 

   1994 var 33 av 38 (87 procent) analysenheter gällande nationell idrott på sportsidorna i 

Dagbladet skrivna av en nyhetsbyrå. 24 av 24 (100 procent) av analysenheterna gällande 

internationell idrott var skrivna av en nyhetsbyrå. 

   1997 skrevs 64 av 80 (80 procent) analysenheter gällande nationell idrott av en nyhetsbyrå. 

Vid samma tidpunkt hade 47 av 47 (100 procent) av alla analysenheter gällande internationell 

idrott skrivna av en nyhetsbyrå. 

   2000 var 90 av 98 (92 procent) av alla analysenheter gällande nationell idrott producerade 

av en nyhetsbyrå. Motsvarande siffror för analysenheterna gällande internationell idrott var 51 

av 51 (100 procent). 

   2003 var 87 av 103 (84 procent) analysenheter gällande nationell idrott centralt 

producerade. Av analysenheterna gällande internationell idrott var 58 av 59 (98 procent) 

skrivna av en nyhetsbyrå. 

   2006 var 80 av 99 (81 procent) analysenheter gällande nationell idrott skrivna av en 

nyhetsbyrå. Då var också 47 av 47 (100 procent) analysenheter gällande internationell idrott 

centralt producerade. 

   2009 var 95 av 101 (94 procent) av alla analysenheter gällande nationell idrott skrivna av en 

nyhetsbyrå. Motsvarande siffra för analysenheterna gällande internationell idrott var 45 av 45 

(100 procent). 



 

47 

 

6. Analys 

Både 1994 och 1997 låg andelen nyhetsbyråproducerade analysenheter på sportsidorna i 

Sundsvalls Tidning nära 31 procent. År 2000 hade den andelen ökat till 48 procent. Därefter 

har andelen nyhetsbyråproducerade analysenheter i Sundsvalls Tidning legat mellan 47 och 

50 procent. Från 1994 till 2009 steg andelen artiklar i Sundsvalls Tidning skrivna av 

nyhetsbyråer från 27 procent till 39 procent. För notiserna ökade andelen från 38 procent till 

55 procent. 

   Detta ligger i linje med vad tidigare forskning menade att denna undersökning skulle kunna 

komma fram till. Sundsvalls Tidning började samarbeta med Dagbladet inom vissa områden 

just år 2000.
228

 Studier har visat att för mycket samgående kan gå ut över mångfalden och 

olikheten. 
229

 Ökningen av användandet av centralt producerat material på sportsidorna i 

Sundsvalls Tidning över tid är ingenting unikt för just den tidningen. Generellt sett använder 

svenska dagstidningar allt mer centralt producerat material.
230

   

   Sportsidorna i Dagbladet uppvisar en liknande utveckling som sportsidorna i Sundsvalls 

Tidning. Dock kom den kraftiga ökningen när det gäller användning av centralt material lite 

tidigare än vad den gjorde för Sundsvalls Tidning. Andelen centralt producerade 

analysenheter ökade från 26 procent till 42 procent mellan 1994 och 1997. Dock steg den 

ytterligare (till 51 procent) under det år som de båda tidningarna började samarbeta. 

   I september 2003 köpte Sundsvalls Tidning 91 procent av aktierna i Dagbladet.
231

 Sedan de 

båda tidningarna kom att ha samma ägare har Dagbladet sänkt andelen centralt producerade 

analysenheter från 54 procent till 44 procent. Det överrensstämmer med Konkurrensverkets 

synpunkt att det inte bör finnas något intresse av att likrikta medieinnehållet för de ägare som 

äger båda tidningarna på en ort.
232

 Därmed inte sagt att det är det verkliga skälet till att 

användningen av centralt producerat material på sportsidorna i Dagbladet faktiskt har 

minskat. En liknande sänkning finns nämligen inte i Sundsvalls Tidning. Dock har inte 

Sundsvalls Tidning ökat sin andel nyhetsbyråproducerade analysenheter. 

   Att Dagbladet har sänkt andelen centralt producerade analysenheter efter att tidningen blev 

uppköpt av sin konkurrent, och att Sundsvalls Tidning inte ökat den andelen, styrker 

Konkurrensverkets påstående om att konformiteten i journalistiken beror på andra saker än 

                                                           
228 Petersson Birgit, Sundsvalls Tidning 1991-2008 – från tidningshus till mediehus, (2009), sid. 43 
229 Ots Mart, Picard Robert G., På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, marknad (2008), sid. 69 
230 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid.11 
231 Petersson Birgit, Sundsvalls Tidning 1991-2008 – från tidningshus till mediehus, (2009), sid. 44 
232 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 43 
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ägarkoncentration.
233

 Myndigheten menar i stället att, bland annat, genrejournalistik och 

gemensamma värderingar i journalistkåren är viktigare förklaringsgrunder till likriktningen.
234

 

Detta kan tolkas som att ökningen av centralt producerat material på sportsidorna i Sundsvalls 

Tidning och Dagbladet snarare kan bero på att tidningens sportjournalister tycker att det är 

bra/viktigt att ta in centralt producerade artiklar och notiser, än att de har samma ägare. 

   Den likriktningen som de facto har vuxit fram på sportsidorna i Sundsvalls Tidning och 

Dagbladet kan alltså bero på andra saker än den ökade ägarkoncentrationen. Lars Nord hävdar 

att professionaliseringen av journalistiken kan leda till en likriktning av journalistiska 

arbetsmetoder.
235

   

   Från 1994 till 2009 ökade andelen centralt producerade artiklar i Dagbladet från 23 procent 

till 35 procent, med en toppnotering på 42 procent år 2003. För notiserna var ökningen 17 

procentenheter (från 39 procent till 56 procent) från 1994 till 2009. Vilket alltså kan förklaras 

med att tidningars samarbete kan påverka den journalistiska mångfalden. 

   En följd av att redaktionellt material används i flera tidningar är att tidningarna har kunnat 

sänka sina kostnader. Då har de kunnat satsa mer resurser på det lokala materialet. 
236

 Ovan 

ställde sig författarna till denna undersökning frågan om tidningsägarna verkligen lägger mer 

resurser på det lokala materialet, om de tjänar in pengar på andra områden.
237

 Den frågan går 

inte att besvara med resultaten i denna undersökning. Dock står det klart att Sundsvalls 

Tidning inte har ökat sin andel lokalt producerade analysenheter nämnvärt sedan de började 

samarbeta med sin ortskonkurrent. Så, om det verkligen är så att de lägger mer resurser på det 

lokala materialet, så är det så att varje lokalt producerad notis, artikel etc. kostar mer pengar 

än vad de gjorde innan samarbetet tog fart. 

   Dagbladet har ökat sin andel lokalt producerade analysenheter med 6 procentenheter sedan 

samarbetet med Sundsvalls Tidning inleddes. 

   I den förklarande texten under tabell 5 betonas att TT och TT Spektra är den mest betydande 

nyhetsbyrån för både Dagbladet och Sundsvalls Tidning.
238

 Vid olika nedslag har de svarat 

för en bit över 40 procent av alla analysenheter – och det i båda tidningarna. Det bekräftar 

flera forskares påståenden om att TT fungerar som en gatekeeper på nationell nivå.
239

 När en 

nyhetsbyrå blir så betydande för Sundsvalls Tidning och Dagbladet finns det utrymme för 

                                                           
233 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 71 
234 ibid, sid. 71 
235 Nord Lars, Spelet om opinionen – Möten mellan makthavare, medier och medborgare, (1997), sid. 60 
236 Konkurrensverket, Konkurrens och samarbete inom medierna (2003), sid. 42 
237 aa, sid. 15 
238 För Tabell 5, se sid. 39-40 
239 Hadenius Stig, Nyheter från TT – studier I 50 års nyhetsförmedling (1971), sid. 54 



 

49 

 

resonemang om ytterligare likriktning. En nyhetsbyrå kan bara producera ett visst antal texter 

och notiser per dag – och det om ett visst antal olika saker. När nära hälften av alla 

analysenheter i Dagbladet är skrivna av TT och TT Spektra vid ett specifikt nedslag och 

andelen analysenheter skrivna av TT och TT Spektra i Sundsvalls Tidning vid samma nedslag 

också den är betydande, så är det logiskt att många av analysenheterna är exakt desamma i 

båda tidningarna. 

   Vid samtliga nedslag var både Sundsvalls Tidning och Dagbladet väldigt beroende av 

nyhetsbyråer när analysenheterna behandlade någonting nationellt eller någonting 

internationellt. Det är ingenting konstigt. Förekomsten av nyhetsbyråmaterial hänger samman 

med vilka områden som behandlas. Medier blir allt mer beroende av nyhetsbyråer ju längre 

bort en nyhetshändelse har skett. 
240

 Här är det dessutom lägligt att påpeka att nyhetsbyråerna 

kan vara betydelsefulla för medierna även när medierna själva skriver om lokala saker. 

Nyhetsbyråer påverkar vad medierna själva tar fram för nyheter. Ofta blir en nyhet ansedd att 

vara en nyhet först när en nyhetsbyrå rapporterat om händelsen.
241

 

   Generellt använder sig både Sundsvalls Tidning och Dagbladet av nyhetsbyråer när de vill 

ge sina läsare information om idrottshändelser som inte rör det lokala planet – alltså på 

nationell och internationell nivå. Så fungerar det för flera medier. Men genom att kategorisera 

vilken sport de 3384 analysenheterna i Sundsvalls Tidning och Dagbladet behandlar, går det 

med säkerhet säga vilka sporter som de båda tidningarna i störst grad tar in centralt 

producerade artiklar och notiser om. Fotboll och ishockey är de två sporterna.
242

 

 

7. Slutsatser 

Under två vanliga veckor år 2009 är nära fyra av tio artiklar på sportsidorna i Sundsvalls 

Tidning producerade av en eller flera nyhetsbyråer. Mer än hälften av alla notiser (55 procent) 

på samma sidor i samma tidning är skrivna av en eller flera nyhetsbyråer. I Dagbladet är 35 

procent av alla artiklar under två vanliga veckor skrivna av en eller flera nyhetsbyråer. Även i 

denna tidning är mer än hälften (56 procent) av alla notiser skrivna av en eller flera 

nyhetsbyråer under två vanliga veckor år 2009. 

   Det finns därför skäl att påstå att sportjournalistiken i Sundsvalls Tidning och Dagbladet är 

likriktad, med avseende på andelen centralt producerat material i dessa två tidningar. 

                                                           
240 Hadenius Stig, Weibull Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV (2003), sid. 337 
241 Boyd-Barrett Oliver, The international news agencies (1980), sid. 21 
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   Men det finns ingen påtaglig skillnad när det gäller hur mycket centralt producerat material 

det finns på sportsidorna i respektive tidning. 

   När det gäller utvecklingen över tid uppvisar de båda tidningarna ett liknande mönster. Både 

Sundsvalls Tidning och Dagbladet har det år de började samarbeta fler centralt producerade 

artiklar på sina sportsidor, jämfört med hur det såg ut vid nedslagen 1994 och 1997. För 

Sundsvalls Tidning ökade också andelen centralt producerade notiser det år tidningen började 

samarbeta med sin konkurrent.  

   Den enda skillnaden tidningarna emellan är just andelen centralt producerade notiser. Vid 

nedslaget 1997, då Sundsvalls Tidning tog in nästan fyra av tio notiser skrivna av en eller 

flera nyhetsbyråer medan Dagbladets notiser drygt sex av tio gånger var skrivna av någon 

annan än tidningens egna journalister.  

   Det år Sundsvalls Tidning och Dagbladet kom att få samma ägare (2003) ökade andelen 

centralt producerat material i Dagbladet ytterligare. I Sundsvalls Tidning ökade andelen 

centralt producerade artiklar, medan tidningens journalister skrev lite fler notiser själva 

jämfört med tre år tidigare.  

 

8. Diskussion/ Egna reflektioner 

Om två tidningar samarbetar allt för mycket finns en uppenbar risk att de tappar sin egen 

identitet.
243

 Tidningar på samma utgivningsort bör i stället sträva efter att rikta sig mot olika 

grupper för att undvika att likrikta innehållet.
244

 Nu kan knappast Sundsvalls Tidning och 

Dagbladet beskyllas för att samarbeta allt för mycket eftersom de bara samarbetar på icke 

redaktionella områden – men författarna till denna uppsats menar att de bör tänka sig för 

innan de inleder ett sådant samarbete. 

   Båda tidningarna har redan en stor andel artiklar och notiser på sportsidorna som är skrivna 

av någon annan än tidningens journalister. Skulle dessutom redaktionellt material komma att 

sampubliceras i båda tidningarna, skulle det snart inte finnas många anledningar till att ha två 

tidningar inom spridningsområdet. 

   Åtminstone inte ur sportälskares perspektiv.  

   Däremot är den relativt höga andelen centralt producerade analysenheter på sportsidorna i 

Sundsvalls Tidning och Dagbladet i sig inget problem. I Sundsvall finns det som sagt flera lag 

och individuella idrottare på elitnivå och de lokala sportjournalisterna har väldigt mycket att 

skriva om. De gör det dessutom på ett tillfredsställande sätt och inget tyder på att det skulle 
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förändras inom en snar framtid. Därför får konsumenterna tillräckligt med lokala sportnyheter 

i Sundsvalls Tidning respektive Dagbladet. Det är även tillfredsställande för sportintresserade 

konsumenter att kunna läsa stora nationella och internationella idrottshändelser i sin 

lokaltidning. Därför är det försvarbart för de båda tidningarna att ta in centralt producerat 

material på sina sportsidor. 

   Däremot inte sagt att det vore ett bra tillvägagångssätt för lokaltidningar som inte har många 

idrottscelebriteter eller framgångsrika lag inom sitt spridningsområde. Författarna till denna 

undersökning vill mena att en stor andel nyhetsbyråmaterial som sedan kompletteras med, 

exempelvis, division IV-fotboll med största sannolikhet bara attraherar väldigt, väldigt 

intresserade personer och att publiken därmed blir smal och segmenterad. 

   Som det står i metodkapitlet ovan
245

; eftersom medierna bevakar idrotten i så pass hög 

utsträckning som den gör, så ökar också intresset för idrotten ur publikens perspektiv.
246

 

 

9. Vidare forskning 

Sportjournalistiken har länge åsidosatts av medieforskare trots att den är väldigt betydelsefull, 

både för en stor del av publiken och för medierna själva som satsar stora resurser på sina 

sportavdelningar. Detta gör att det finns många områden inom sportjournalistiken som det 

saknas relevant forskning kring. 

   Sett till det lite smalare området likriktning inom sportjournalistiken med avseende på 

användande av centralt producerade artiklar, notiser, krönikor och hallå där, finns det också 

en hel del intressanta projekt att göra. Dels så vore det intressant och värdefullt att replikera 

denna undersökning på fler lokaltidningar för att se hur det faktiskt förhåller sig. Det är lätt att 

konstatera att den ökande användningen av centralt producerat material bidrar till en ökad 

likriktning, men som det ser ut i dagsläget går det inte att uttala sig om sportjournalistiken och 

en ökad likriktning på grund av användande av nyhetsbyråmaterial. Och det just därför att det 

inte finns tillräckligt mycket forskning på området.  

   Dessutom vore det intressant att göra informantintervjuer med en mängd sportjournalister 

och höra varför tidningarna publicerar en viss andel journalistiskt material som är producerat 

av någon annan än tidningens egna journalister. Är det för att redigerarna har vissa utrymmen 

att fylla på sina sidor? Beror det på att tidningarna och sportcheferna vill låta sin publik ta del 
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av intressanta nationella och internationella idrottshändelser, samtidigt som de själva inte har 

resurser nog att skriva om dessa händelser?  

   Det vore också intressant att göra en stor enkätundersökning med sportintresserade 

mediekonsumenter om vad de tycker om det faktum att lokaltidningarna publicerar centralt 

publicerade artiklar och notiser. Tycker läsarna att det är bra? Eller tycker läsarna att de ska 

ha lokala sportnyheter i sin lokaltidning och att de kan ta del av riksmedier och internationella 

medier för att ta del av händelser som inte är av lokal karaktär? 
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