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Sammanfattning 

Efter en ökad konkurrenssituation på tidningsmarknaden i nordvästra Skåne 
bestämde sig familjen Sommelius och familjen Ander för att starta ett 
samarbete. Det resulterade i att deras tre tidningar Helsingborgs Dagblad, 
Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten slogs samman.  

Syftet med studien ”Efter fusionen” var att göra en uppföljning av Börje 
Alström och Lars Nords studie ”Den skånska modellen”. De tittade bland 
annat på innehållet ur mångfaldssynpunkt i Helsingborgs Dagblad, 
Landskrona Posten och Nordvästra Skånes Tidningar 2001 och 2002, före 
och omedelbart efter sammanslagningen. Utöver detta studerade vi även hur 
stor andel av de tre tidningarnas material som är unikt i dag. 

Vi kom fram till att den inre mångfalden i de lokala nyhetsartiklarna ser 
ungefär likadan ut 2009 som den gjorde före och omedelbart efter fusionen, 
men med några undantag. Fördelningen av vilka ämnen som togs upp har 
förändrats något och andra aktörer fick mer utrymme de veckor vi studerade 
än i de tidigare undersökningarna. I övrigt visade studien att majoriteten av 
materialet i tidningarnas A-del är sampublicerat och ser genomgående 
likadant ut. 

Vi kan, med denna studies resultat i ryggsäcken, konstatera att de tre 
tidningarna visserligen har olika titlar men i princip är en och samma tidning.
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1 Inledning 

1.1 Nordvästra Skånes tidningar – detta har hänt 

Familjen Sommelius, ägare till Helsingborgs Dagblad, och familjen Ander, ägare till 

Nordvästra Skånes Tidningar med Landskrona Posten, var länge konkurrenter med vitt 

skilda värderingar. När Bonnier gick in som ägare av Sydsvenska Dagbladet ökade 

konkurrensen ytterligare i de nordvästra delarna av Skåne. Sommelius och Ander stod 

då ensamma mot en mycket stark lokal konkurrent.1  

För att stärka sin ställning på den hårdnande tidningsmarknaden beslutade 

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar att gå samman 2001. De bildade 

koncernen Helsingbors Dagblad AB och skapade en gemensam tidning i tre olika 

editioner: Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten 

och utkom för första gången 2002.2 

Situationen i nordvästra Skåne är på intet sätt unik. Flera tidningsföretag förbereder 

sig, och kanske redan genomfört, strategiska omorganisationer och samarbeten i 

koncerner snarare än att förbli enskilda tidningar. Motiven till detta kan se olika ut. 

Antingen gör de det för att stärka sin konkurrenskraftighet eller också för att 

överhuvudtaget överleva på marknaden.3 

2006 övergick papperstidningarna till tabloidformat. Nu utkommer de sju dagar i 

veckan och består av tre delar där del A innehåller nyheter, del B sport och tv-program 

och del C kultur, nöje, familjesidor och serier. Det mesta av materialet är utbytesmaterial 

mellan tidningarna men enligt mediahuset själva strävar de efter att ”var och en av 

editionerna ska ha mer eget lokalt material som berör läsarna i dess utgivningsområde” 

och att ”de värnar om en stark lokal och regional journalistik”. Sedan fusionen har 

mediahuset Helsingborgs Dagblad AB även startat två gratistidningar: City Helsingborg 

och City Landskrona.4  

Tillsammans har de den gemensamma webbsidan www.hd.se.5  

 

 

 

                                                        
1 Alström, Nord (2003) sid. 8 
2 Alström, Nord (2003) sid. 6 
3 Hedman, Alström, Enlund, Hvitfelt, Nygren (2005) sid. 37 
4 www.hd.se, 091126 
5 www.hd.se, 091126 

http://www.hd.se/
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FAKTA 

 Ägare: familjen Sommelius och familjen Ander 

 Upplaga för HD, NST och LP: 76 300 (2008) 

 Omsättning: 484 miljoner kronor (2008) 

 Antal anställda: 3556 

 

1.2 ”Den skånska modellen” 

”Den skånska modellen – en VD, två kulturer, tre tidningar och fyra bröder” är en studie av 

fusionen mellan Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona 

Posten. Denna utfördes 2001 och 2002 av Börje Alström, docent i journalistik och Lars 

Nord, professor i politisk kommunikation, båda verksamma vid Institutionen för medie- 

och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitet i Sundsvall. De studerade bland annat 

reaktionerna från personal och läsare i och med sammanslagningen, granskade 

tidningarnas innehåll både före och omedelbart efter fusionen samt gjorde intervjuer 

med nyckelpersoner i sammanslagningen. Studien ingick i ett större projekt, ”Lokal 

mediemångfald och marknad”, där flera olika typer av fusioner studerades. Ambitionen 

med projektet var att bidra med ökade kunskaper om villkor för och effekter av 

tidningsfusioner.7 

 

1.3 Problembakgrund 

Den svenska mediemarknaden och förutsättningarna för nyhetsproduktion har 

genomgått betydande förändringar under senare decennier.8 . Digitaliseringen har 

medfört förändrade arbetsformer och ett flertal förändringar på redaktionerna i det 

svenska medielandskapet. Produktionsvolymerna har ökat på ett flertal 

nyhetsredaktioner och utvecklingsdiskussionen på många redaktioner domineras starkt 

av ett tekniskt- ekonomiskt perspektiv.9 

Medieföretagen blir allt större och färre. För att fördela risker och hitta kapital väljer 

företagen att gå samman.10 De ekonomiska problemen möts upp genom att genomföra 

                                                        
6 www.hd.se, 091126 
7 Alström, Nord (2003) sid. 6 
8 Asp (2007) sid. 99f 
9 Nygren (2008) sid. 135 
10 Hedman, Alsröm, Enlund, Hvitfelt, Nygren (2005) sid. 37 

http://www.hd.se/
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nedskärningar och-/eller gå samman i fusioner, samt att i allt större utsträckning 

standardisera sin produktion.11 

Förutom att företagen omorganiserar ser vi en annan trend i utvecklingen och det är 

att nyheterna blir allt mer likriktade. Ungefär samma prioritering om vad som är en 

nyhet görs.12 

Det som framförallt präglar den svenska tidningsmarknaden är nya samarbeten i 

olika former mellan tidigare konkurrenter. Som exempel har tidningsfusionerna blivit 

allt vanligare under 2000-talet. På grund av försämrade marknadsvillkor för tidningarna 

tvingas de söka partners för att kunna överleva och samarbeta med vad som tidigare 

varit konkurrenter.  

Förutom dessa strukturella lösningar för ekonomisk vinning så har utvecklingen på 

teknikfronten också gjort att många redaktioner kan rationalisera på sina arbetsplatser. 

Vad som förr gjordes av flera personer kan nu göras av en enda – på lika kort tid.  

I takt med att redaktionerna skärs ner förväntas reportrarna också göra fler uppgifter, 

och blir så kallade multireportrar. Det finns inte längre utrymme för specialisering och 

mer djuplodande journalistik.13  

En stor del av medieföretagens innehåll köps också in från fristående 

innehållsleverantörer. I dagstidningar kan hela sidor och bilagor och vara inköpta från 

utomstående leverantörer.14 Detta kombinerat med att tidningar som ingår i samma 

koncern utbyter material med varandra, resulterar i att publiken får ett medieinnehåll 

som går igen i flera tidningar. Forskare har uppmärksammat problematiken med det allt 

mer standardiserade medieinnehållet och frågar sig vad som egentligen kommer att 

hända med det som många ledare inom tidningsvärlden upplever vara den lokala och 

regionala tidningens allra mest värdefulla tillgång: den lokala och regionala 

nyhetsrapporteringen. Det pratas om en fara för bristande mångfald eller, om man så vill, 

en likriktning inom medierna.15 Det är ur dessa aspekter därför rimligt att fråga sig hur 

olika dagstidningars innehåll förändras när ägarkoncentrationen ökar och produktionen 

ska bli mer rationell.16 

 

                                                        
11 Hedman, Alström, Enlund, Hvitfelt, Nygren (2005) sid. 29 
12 Preston (2008) sid. 61f 
13 Hedman, Alström, Enlund, Hvitfelt, Nygren (2005) sid. 30 
14 Hedman, Alström, Enlund, Hvitfelt, Nygren (2005) sid. 38 
15 Hedman, Alström, Enlund, Hvitfelt, Nygren (2005) sid. 29 
16 Hedman, Alström, Enlund, Hvitfelt, Nygren (2005) sid. 29 
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2 Utgångspunkter 

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur den inre mångfalden i Landskrona 

Posten, Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar ser ut i deras lokala 

nyhetsmaterial 2009 jämfört med före och omedelbart efter fusionen 2002. Syftet är 

också att se i vilken utsträckning tidningarnas material är unikt för respektive tidning i 

dag. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka ämnesområden förekommer i tidningarnas lokala nyhetsartiklar? 

 Vilka aktörer förekommer i tidningarnas lokala nyhetsartiklar? 

 Vilka orter förekommer i tidningarnas nyhetsartiklar?  

 Hur mycket av det redaktionella materialet i tidningarnas A-del är sampublicerat? 

 

3 Teori/tidigare forskning 

Under 1980-talet brottades tidningsbranschen med allt större ekonomiska problem. 

Dagstidningsmarknaden tvingades att fungera mer och mer som en traditionell 

industribransch med höga krav på ekonomisk lönsamhet. Kraven ökade också på att bli 

mer produktionseffektiva, och till följd av detta började branschen också 

rationaliseras.17 

De senaste 15 till 20 åren har effektiviseringskraven och kraven på ekonomisk 

lönsamhet ökat ytterligare, och det har varit en starkt bidragande orsak till förändringar 

i den journalistiska kulturen. Exempelvis har den digitala tekniken markant reducerat 

den tid det tar för att producera nyheter. Vad som förut kunde göras på en dag går med 

dagens teknik att göra på några minuter.18 

Nya publiceringsformer, till exempel webben, har också radikalt ändrat 

journalistikens villkor.19 När webbpubliceringen utvecklades och blev allt mer vanlig 

under 1990-talet, handlade det främst om att använda sig av en ny utgivningsform av det 

innehåll som redan fanns i mediets huvudkanal. På många håll ser man i dag att webben 

                                                        
17 Alström, Nord (2003) sid. 20 
18 Preston (2008) sid. 46f 
19 Asp (2007) sid. 99f 
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fungerar som ett annat sätt att distribuera medieinnehållet i företagets huvudkanaler, 

snarare än att webbmaterialet är en helt egen produkt.20 

Den journalistiska arbetsprocessen har förenklats. En enskild reporter kan nu i 

princip framställa, redigera och publicera sina egna nyheter, ett arbete som tidigare 

krävde flera medarbetare med specialkompetens.21 Tillvaron för en reporter på ett 

nyhetsmedium är alltså också den starkt påverkad av de teknologiska utvecklingarna. De 

teknologiska utvecklingar som kan sägas vara den centrala förklaringen till 

förändringarna i den journalistiken kulturen över de senaste decennierna.22 Men även 

om det är lätt att konstatera att tekniken spelar en väldigt tydlig roll i 

nyhetsjournalistikens utveckling, är det fortfarande svårt att definiera exakt vilken roll 

den haft. Det är fortfarande ett färskt och relativt outforskat område.23 

 

3.1 Ägarkoncentration 

Under 1950- och 1960-talen var det mycket vanligt att dagstidningar på en ort var lokalt 

ägda, med undantag från några tidningar där ett särskilt parti var huvudägare. 

Samverkan mellan tidningarna var begränsade, förutom i de regioner där en ägare 

kontrollerade ett större antal tidningar, så kallade tidningskedjor.24  

Under 1970- och 1980 talen började situationen att förändras.25 I takt med att de 

ekonomiska drivkrafterna blivit allt viktigare har medierna i dag alltmer karaktären av 

att vara en storindustri, detta skriver medieforskarna Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren, 

i boken ”På väg mot medievärlden 2020”26 och de får medhåll av Stig Hadenius och 

Lennart Weibull i deras bok ”Massmedier”.27 Branschen betraktas nu ännu mer ur en 

strikt ekonomisk synvinkel och utefter vad som är lönsamt och vad som inte är det. Den 

politiska synvinkeln, som förr spelade en ganska stor roll, har blivit mindre viktig. Detta 

är en utveckling som sedan långt tillbaka har varit tydlig i till exempel USA, men som nu 

alltså dominerar också den svenska och nordiska mediemarknaden.28 

                                                        
20 Nygren (2008) sid. 111 
21 Asp (2007) sid. 99f 
22 Preston (2008) sid. 16 
23 Preston (2008) sid. 16 
24 Hadenius, Weibull (2003) sid. 123 
25 Hadenius, Weibull (2003) sid. 123 
26 Hvitfelt, Nygren (2008) sid. 21f 
27 Hadenius, Weibull (2003) sid. 123 
28 Hadenius, Weibull (2003) sid. 123 
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Även om ägarkoncentration har blivit mer vanlig under det senaste århundradet och 

då kanske främst på senare år, så är samgåenden egentligen inget typiskt för den 

moderna tid vi lever i, detta skedde även redan innan 1900-talet.29 Och 

dagspressmarknaden under efterkrigstiden har kännetecknats av att koncentrationen 

vuxit.30 

Det finns olika orsaker till att företag väljer att gå samman. Några är att chefer på 

medieföretag vill minska riskerna, söka ekonomisk stabilitet och uppnå tillväxt.31 Nya 

samarbeten är därför en allt vanligare syn på den svenska mediemarknaden med en 

starkare ägarkoncentration, nästan monopolisk marknad, till följd.32  

Forskarna Robert G. Picard och Mart Ots uppmärksammar detta fenomen inom 

svenska medier: 

 

”Om man tittar på utvecklingen bland svenska medier, så är det tydligt att en hel del 

samgåenden sker; bakgrunden är att chefer strävar efter att minska risker, få tillgång till 

strategiska resurser, att söka ekonomisk stabilitet och uppnå tillväxt. Faktorer som 

påskyndar samgåenden i mediebranschen är bland annat minskande publik- och 

annonsörsbaser, osäkerhet inför framtiden och i många företag en intern brist på 

nyskapande och produktutveckling.”33 

 

Vi är alltså på väg till, eller befinner oss mitt i, ett system där det sker en centralisering 

av den journalistiska produktionen. Journalistiskt innehåll produceras av stora 

produktionsföretag. Medieföretag och konglomerat köper sedan in materialet och 

publicerar det. Att samma innehåll förmedlas mellan olika kanaler är förstås ekonomiskt 

gynnsamt för företagen, men en konsekvens av detta kan vara en likriktning av 

innehållet.34 Hvitfelt uttrycker det såhär: ”Central produktion och mångfald är knappast 

förenliga storheter.”35 

Mångfalden och olikheten i medierna, menar Hvitfelt, kan alltså drabbas negativt av 

samgående mellan företag och för hög ägarkoncentration. Picard och Ots håller med om 

                                                        
29

 Konkurrensverket (2003) sid. 19 
30

 Konkurrensverket (2003) sid. 33 
31 Ots, Picard (2008) sid. 9 
32 Hvitfelt, Nygren (2008) sid. 22 
33 Ots, Picard (2008) sid. 69 
34 Hvitfelt (2008) sid. 49 
35 Hvitfelt (2008) sid. 49 



 
  

 7 

att samgående kan vara förknippat med ökad likriktning, men de anser även att det kan 

ha positiva effekter, det beror helt på hur den specifika marknaden ser ut: 

 

”/…/ mångfalden och olikheten i innehållet kan drabbas av både av alltför mycket 

samgående (när antal konkurrerande medier är för få) likväl som av för litet samgående 

(när konkurrenterna är alltför många och svaga). Samgående kan på så sätt både vara 

negativt eller positivt beroende på förhållanden i branschen och specifika marknader.”36 

 

 

Här blir det tydligt att mångfaldsdiskussionen pågår på flera plan. Om vi håller oss till 

den svenska mediemarknaden är det lätt att konstatera att det har skett en hel del 

samgåenden under åren.37 I Sverige är familjen Bonnier kanske det tydligaste exemplet 

på ägarkoncentration.38 

 

3.2 Ägarkoncentration i Sverige  

År 2000 svarade de tio största ägargrupperna för omkring 60 procent av den totala 

dagspressupplagan i Sverige. Den dominerade gruppen är just Bonniersfären med 

moderbolaget Bonnier AB. De äger bland annat Expressen, Dagens Industri, Ystads 

Allehanda, Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Kvällsposten, Trelleborgs Allehanda, 

samt GT. Bonniersfären svarar för en fjärdedel av den samlade upplagan i Sverige.39 

Koncentrationsprocessen på dagstidningsmarknaden har betraktats med oro, 

speciellt från socialdemokratiskt håll. Särskilt gäller detta apropå Bonnierkoncernens 

allt starkare ställning.40 Mediekoncentration betraktas då som något negativt och sätts i 

motsats till de positivt laddade begreppen mångfald eller pluralism inom 

massmedierna.41 

När Bonnier köpte upp Sydsvenska Dagbladet tillsatte regeringen en kommitté, Rådet 

för mångfald inom massmedierna, som skulle hitta åtgärder för att försöka motverka 

ägarkoncentration, och i förlängningen alltså säkerställa mångfalden inom medierna.42 

2003 lade LO fram ett förslag om att införa lagstiftning för att försöka motverka 

                                                        
36 Ots, Picard (2008) sid. 69 
37 Ots, Picard (2008) sid. 69 
38 Hadenius, Weibull (2003) sid. 124 
39 Hadenius, Weibull (2003) sid. 124 
40 Hadenius, Weibull (2003) sid. 127f 
41 Rådet för mångfald inom massmedierna (1995:1) sid. 7 
42 Hadenius, Weibull (2003) sid. 127f 
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ägarkoncentration. En studie från 2002 hade nämligen visat att svenska folket också var 

för ett begränsat medieägande.43 C Edwin Baker, professor i juridik vid University of 

Pennsylvania Law School, och författare till boken ”Media Concentration and Democracy 

– Why Ownership Matters”, är en kritisk röst i debatten om mediakoncentrationens vara 

eller icke vara. Han hämtar exempel från Italien och mediemogulen Silvio Berlusconi. Ett 

sådant koncentrerat medieägande är inte till ett lands fördel, hävdar Baker.44 Desto fler 

ägare som finns, desto fler kommer det också att finnas som lägger resurser på att 

granska makthavare i samhället och avslöjar felaktigheter.45 Detta är en annan åsikt mot 

vad Konkurrensverket kom fram till 2003. De menar att den ”konformitet” som finns i 

journalistiken beror på andra saker än just 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”.
46

 

 

Konkurrensverket anser att om det finns konkurrerande tidningar med samma ägare på 

en ort så borde dessa sträva efter att profilera tidningen, snarare än att likrikta 

innehållet, för att på så vis nå olika läsargrupper.47 

Stora ägarkoncentrationer, eller konglomerat som det också kallas, påverkar såklart 

hur mediemarknaden ser ut. Numer finns ungefär tio riktigt stora mediekonglomerat 

som har makt över västvärldens medier.48 Trenderna i Västeuropa ser ut på liknande sätt 

med ökad koncentration och en nedåtgående dagstidningsmarknad.49 

Som ett resultat av den fortsatta mediekoncentrationen har antalet dagstidningar, 

både nationella och regionala, minskat under åren. Våra nordiska länder, Norge, Sverige 

och Danmark har dock fortfarande ett relativt högt antal dagstidningar, sett till 

ländernas blygsamma population.50 Men även hos oss i Norden och Europa finns det, 

som sagt, en tydlig tendens på att stora medieföretag går in i olika typer av samverkan 

med varandra – och/eller inhemska aktörer, menar Staffan Sundin, medieforskare på 

                                                        
43 Hadenius & Weibull (2003) sid. 289 
44 Baker (2007) sid. 18 
45 Baker (2007) sid. 26 
46

 Konkurrensverket (2003) sid. 43 
47 Konkurrensverket (2003) sid. 43 
48

 Sundin (2006) sid. 11 
49

 De Bens, Østbye (1998) sid. 7 
50 De Bens, Østbye (1998) sid. 8 
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högskolan i Jönköping.51 Hans teorier går i linje med Håkan Hvitfelts, som också pekar på 

trenden att medieföretag går samman eller köps upp av stora kommunikationsföretag. 

Små tidningsföretag blir uppköpta av större tidnings- eller mediehus och på så sätt har 

mediekoncentrationen i Sverige ökat.52 Konkurrensverket tror att det är en trend som 

kommer att fortsätta ytterligare på den svenska mediemarknaden.53  

När det gäller samverkan och samgående mellan svenska landsortstidningar som 

tidigare konkurrerat med varandra kan man, enligt Alström och Nord, i dag tala om i 

huvudsak fem olika modeller: 

1. Samverkan på icke-redaktionella områden, ”Sundsvallsmodellen” 

2. Sammanslagning med bibehållna organisationer, ”Norrköpingsmodellen” 

3. Sammanslagning med bibehållna redaktionella organisationer, 

”Gotlandsmodellen” 

4. Total sammanslagning med oförändrade tidningstitlar, ”Helsingborgsmodellen” 

5. Total sammanslagning med förändrade tidningstitlar, ”Härnösandsmodellen”54 

Alström och Nord har undersökt flera av dessa olika samverkansmodeller och dess 

eventuella konsekvenser på innehåll och mediemarknaden. Enligt konkurrensverket är 

detta en väldigt relevant forskning då det inte är självklart hur ägarkoncentration 

faktiskt påverkar marknaden och läsarna.55  

Kommunikationsforskarna Els De Bens och Helge Østbye menar att det i huvudsak 

finns två motsatta sätt att se på hur mediekoncentration påverkar dagstidningarnas 

kvalité. Vissa påstår att eftersom bra journalistik kräver resurser så tjänar dagspressen 

på koncentration inom dagspressmarknaden. Andra menar att ökad koncentration 

bidrar till kommersialism och leder till en nedåtgående marknadstrend: trivialare 

nyheter och sensationsjournalistik där kriminalitet, sex, katastrofer, kändisar och sport 

har blivit huvudämnena.56  

Vidare nämner De Bens och Østbye olika exempel på andra forskares synpunkter. Ben 

Bagdikian argumenterar till exempel för att koncentration homogeniserar dagspressens 

innehåll och att det är en myt att koncentration främjar mångfald och pluralism. Ruotolo 

                                                        
51 Sundin (2006) sid. 12 
52 Hvitfelt, (2008) sid. 32 
53 Konkurrensverket (2008) sid. 10 
54 Alström, Nord (2003) sid. 9f 
55 Konkurrensverket (2008) sid. 10 
56 De Bens, Østbye (1998) sid. 16 
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tycker däremot inte att koncentrationen är ett hot så länge det inte leder till en 

redaktionell försvagning.57  

C Edwin Baker ifrågasätter starkt den kommersiella ideologi som har dominerat 

medievärlden de senaste decennierna. Enligt honom är de stora mediekonglomeraten 

direkt farliga för demokratin. Han beskriver hur medierna ska vara ett forum för debatt 

och att alla samhällsgrupper upplever att de får vad de vill ha, och behöver, från 

medierna. Ägarskapet får därför inte resultera i att enskilda grupper försummas medan 

andra gynnas. Detta, menar Baker, talar för att medieägandet ska vara utspritt, och inte 

koncentrerat till några få ägare, allt för att undvika att all rapportering sker från en och 

samma synvinkel.58 

 

/…/ everyone should be able to experience some significant media as in some sense of ”theirs” and 

not experience their media as marginalized”59 

 

Werner A. Meier och Josef Trappel å sin sida listar en rad argument som talar för, dels 

den extrema formen av koncentration, nämligen monopolets, fördel, och dels vilka 

argument det finns till den konkurrerande marknadens fördel. Bland annat nämner de 

att monopolet är en naturlig förlängning av ett kapitalistiskt ekonomiskt system eller ett 

resultat av kommersiell och marknadsmässig framgång.60 Meier och Trappel menar 

dessutom att den teknologiska utvecklingen triggar till koncentration. Argumentet då är 

att de höga kostnaderna för att hänga med i utvecklingen tvingar mindre konkurrerande 

medieföretag att lägga ner. 

De Bens och Østbye framhäver medieforskaren Denis McQuails åsikt som fastslår att 

trots att det finns många studier både på mediekoncentrationens negativa respektive 

positiva konsekvenser så förblir det svårt att precisera effekterna närmare, eftersom det 

finns så många andra variabler involverade.61 

  

3.3 Mediemångfald 

I ett demokratiskt samhälle spelar medierna en viktig roll. De kan sägas finnas till för att 

främja den fria åsiktsbildningen, att upplysa medborgare, granska makthavare samt för 

                                                        
57 De Bens, Østbye (1998) sid. 16 
58 Baker (2007) sid. 11 
59 Baker (2007) sid. 190 
60 Meier, Trappel (1998) sid. 44f 
61 De Bens, Østbye (1998) sid. 16 
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att vara en arena för debatt. Nyheterna spelar också en viktig roll genom att vara en källa 

till information och sprida kunskap så att var och varannan kan bilda sig egna 

uppfattningar och åsikter.62 

Denis McQuail menar att detta kan uppnås bland annat genom att medierna 

rapporterar trovärdig journalistik och ger utrymme för att olika åsikter ska få komma till 

tals. 

”This contribution is made through: publishing full, fair, and reliable information on public 

matters; assisting in the expression of diverse points of view; giving access to many voices 

in society; facilitating the participation of citizens in social and political life, etc.”63 

 

Diskussionen om sambandet mellan mångfald, eller bristen på mångfald, och 

koncentration inom medierna är ingalunda något nytt. Den har i princip pågått så länge 

det överhuvudtaget har funnits medier.64 Mångfaldsdiskussionen pågår på en rad olika 

plan och man kan se den utifrån många olika synvinklar. Själva begreppet 

”mediemångfald” kan definieras på olika sätt. Man kan till exempel prata om yttre eller 

inre mångfald. Som exempel kan nämnas att papperstidningarna i Sverige traditionellt 

har varit präglade av yttre mångfald, där varje region har haft en konkurrerande höger-/ 

vänsterorienterad inriktning.65 Denna studie berör dock främst den inre mångfalden, 

den av graden variation i medieinnehållet. En spridning inom ämne, aktörer och geografi 

talar för en god inre mångfald.66 

Inom dessa genrer kan man sedan, precis som Denis McQuail, också prata olika typer 

av mångfald. Inommedial mångfald, som är aktuell i denna studie, innebär att ett stort 

antal ståndpunkter och typer av innehåll erbjuds av samma kanal, ofta med syfte att 

kunna nå en stor och heterogen publik. Detta är ett perspektiv som ofta använts i 

utvärderingen av nationella nyhetsmedier och då främst public service-kanalerna. 

Denna form av mångfald har för övrigt också förknippats med krav på en balanserad och 

objektiv nyhetsförmedling.67 Mellanmedial mångfald innebär att mångfalden finns 

                                                        
62 Jönsson (2004) sid. 24 
63 McQuail (2000) sid. 145 
64 Rådet för mångfald inom medierna (1995:1) sid. 7 
65 McQuail (1992) sid. 146 
66 McQuail (1992) sid. 146 
67 McQuail (1992) sid 146f  
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mellan olika medier.  Tidigare var dagstidningarna i Sverige exempel på denna form av 

mångfald. Idag gäller detta emellertid främst specialtidningarna.68  

McQuail pratar vidare om vertikal och horisontell mångfald, men dessa gäller främst i 

samband med TV-utbudsstudier. Med vertikal mångfald avser man då de antal olika 

program eller programtyper som erbjuds av en eller flera medier över tid och under en 

utvald period. Horisontell mångfald avser det antal olika program eller programtyper 

som erbjuds av en eller flera medier vid en särskild tidpunkt.69 Det kan ibland råda en 

förvirring i forskningen angående begreppens användande i olika sammanhang, en 

förvirring som även Meier och Trappel har formulerat. De menar att olika termer i 

forskningen ofta används i vitt skilda meningar. Pluralism, mångfald och variation kan 

ofta användas för att beskriva samma sak liksom att olika typer av koncentration ofta 

blandas ihop (horisontell, vertikal och diagonal, till exempel). Inte blir det bättre av att 

samma ord kan betyda olika saker på olika språk.70 

Den huvudsakliga tanken med mediemångfald är hursomhelst att konsumenterna 

själva ska ha friheten och möjligheten att välja mellan en mängd olika produkter som 

gjorts tillgängliga för dem och att en mångfald av innehåll och format gör detta möjligt.71  

Denis McQuail anser att mediemångfald innebär att:  

 

 Medierna på ett rimligt sätt i sin struktur och med sitt innehåll speglar det samhälle de verkar 

i och dess sociala, ekonomiska och kulturella verklighet. 

 Medierna så långt som möjligt ger lika tillträde åt olika företrädare för de sociala och 

kulturella minoriteter som finns i samhället. 

 Medierna fungerar som en arena för olika intressen och opinioner i samhället. 

 Medierna erbjuder rimliga valmöjligheter när det gäller innehållet vid en viss tidpunkt och 

också en variation över tid som sammanfaller med publikens behov och intressen.72 

Vidare menar McQuail att desssa kriterier kan uppnås, på primärt tre olika sätt:  

1) genom att medierna i sitt innehåll och sin struktur speglar omvärldens mångfald 

2) genom att medierna ger tillträde till och utgör ett forum för vissa olika åsiktsriktningar, 

samt 

3) genom att medierna erbjuder valmöjligheter och ett varierat utbud”.73 
                                                        
68 McQuail (1992) sid. 145f  
69 McQuail (1992) sid. 149f 
70 Meier, Trappel 1998) sid. 41 
71 Hoffmann-Riem (1987) sid. 145 
72 McQuail (2000) sid. 170f  
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En annan som forskat mycket kring mångfald inom medierna är Anna-Maria Jönsson. I 

sin avhandling ”Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i svenska TV-nyheter” 

är hon förvisso mest inriktad på mångfald inom tevemediet, men hennes en del av 

hennes forskning är aktuella också i denna studie. 

 

"Mångfald är /… / ett relativt luddigt begrepp. Men man brukar för det första tala om 

strukturell mångfald, vilket handlar om ägarkoncentration och kontrollen över medierna, 

bland annat om huruvida det är bra med att få starka ägare eller fler och mindre ägare. För 

det andra brukar man tala om innehållslig mångfald som handlar om just mediernas 

innehåll. Det kan studeras utifrån medieutbudet i stort, särskilda medier eller genrer.”74 

 

Något som också kan tänkas spela in när man diskuterar ämnet, men som inte kommer 

att tas upp i vår undersökning, är till exempel att journalisternas bakgrund, åsikter och 

värderingar kan tänkas påverka mångfalden. Antagandet är då att likhet i 

journalistkåren kan tänkas vara negativt för mångfalden medan spridning och olikhet i 

journalistkåren är positivt för mångfalden.75 

”Mångfald i massmedierna kan ses som ett mål eller ett medel, vilket kan bero på 

vilken aspekt som studeras för tillfället” skriver Rådet för mångfald inom massmedierna. 

Men enligt Börje Alström och Lars Nords kan mångfald kan knappast ses som ett mål i 

sig. De menar att mångfald snarare är att se som önskvärd ”därför att den sannolikt gör 

det lättare att åstadkomma demokratiskt önskvärda mål som till exempel politiskt 

deltagande, upplyst självförståelse och fri opinionsbildning”76 

 

"Bakom mångfalden av kanaler och programformer i framför allt tv döljer sig ett ofta till 

enfald likartat innehåll, bestående av lättsmält underhållning och såpor som ska passa alla 

men inte stöta bort någon, medan fördjupande, informerande och analyserande material 

ofta lyser med sin frånvaro. På senare tid har medierna alltmer börjat tilltala oss som 

konsumenter, snarare än medborgare”77 

 

Jan Van Cuilenburg är forskare vid University of Amsterdam och han håller med om 

detta. Enligt honom ska inte strävan om mångfald handla om "ju mer desto bättre". 

                                                                                                                                                                             
73 McQuail (2000) sid. 170f  
74 Asp (2007) sid. 132 
75 Jönsson (2004) sid. 255 
76 Alström, Nord (2002) sid. 22 
77 Ilshammar (2008) sid. 277 
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Medieinnehållet ska reflektera hur verklighetens mångfald ser ut, gällande politik, 

religion, kultur och samhällsfrågor.78 

När det handlar om ägarkoncentration och samgående är mångfaldsdiskussionen 

ständigt aktiv. En del forskare pekar på att mångfalden kan drabbas negativt i och med 

de nya medieformerna. När innehåll byts mellan tidningar i samma koncern så minskar 

generellt andelen unikt material i dagstidningarna. Samma innehåll används också i 

olika medier och fler kanaler vilket gör att mångfalden i journalistiken minskar.79 

Konkurrensverket har däremot gjort en annan bedömning. De menar att 

sammangående mellan två konkurrenter på en ort inte nödvändigtvis behöver vara 

dåligt, utan snarare främja mångfalden, om alternativet är att en av tidningarna läggs 

ner.80 

Rådet för mångfald inom medierna poängterar också att det ju i princip skulle kunna 

finnas en värld, där det råder monopol inom massmedierna, men att detta monopol 

faktiskt förmedlar en så ärlig, korrekt och, så långt det går, objektiv journalistik att man 

inte behöver mångfald inom medierna för att publiken ska kunna utöva sin 

demokratiska bestämmanderätt. Det är och förblir emellertid ett teoretiskt exempel. Det 

råder stor enighet om att en demokrati kräver mångfald inom massmedierna för att 

kunna fungera.81 

 

3.4 Mångfaldsbegreppet 

Som sagts ovan råder det en viss förvirring i mångfaldsbegreppet, dess synonymer, 

motsatser och användandet av dessa. Kommittén som representerar Rådet för mångfald 

inom medierna antog 1995 följande arbetsdefinition av begreppet mångfald inom 

medierna:82  

”I förhållande till mediekoncentration skall begreppet mångfald förstås innebära utrymme för att 

ge uttryck åt ett brett spektrum av sociala, politiska och kulturella värden, åsikter, information och 

intressen genom massmedierna. Mångfalden kan vara inre, dvs. när ett brett spektrum av sociala, 

politiska och kulturella värden, åsikter och information uttrycks inom en enda medieorganisation, 

eller yttre, dvs. när ett antal organisationer var och en ger uttryck för en särskild ståndpunkt”83 

                                                        
78 Van Cuilenburg (1999) sid. 190 
79 Nygren (2008) sid. 152 
80 Konkurrensverket (2003) 42f 
81 Rådet för mångfald inom medierna (1995:1) sid. 9 
82 Rådet för mångfald inom medierna (1995:1) sid. 12 
83 Rådet för mångfald inom medierna (1995:1) sid. 13 
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Enligt ordböckerna innebär mångfald i huvudsak två saker. För det första att det är en 

mängd av någonting, oftast en stor mängd, och att det finns variation inom denna 

mängd. Bonniers svenska ordbok definierar mångfald och likriktning på följande sätt:  

 

”Mångfald är en stor mängd. Mångfaldig är flerfaldig, mångdubbel, varierande och många. 

Mångfaldiga är öka i mängd eller göra fler exemplar av någonting. Mångfasetterad är rik, 

fasetterad.”84 

 

”Likriktning är rikta åt samma håll; ge en enhetlig riktning åt (åsikter, tidningspressen)”85 

 

Två motsattsbegrepp till ”mångfald” kan sägas vara "ensidighet” och ”koncentration”, 

menar Jönsson. Dessa är exempel på termer som avser avsaknad av mångfald, och kan 

sägas vara den negativa motsvarigheten till spridning.86 Jönsson menar att studier av 

konkurrensens betydelse för medieinnehållt främst har handlat om de negativa 

biverkningarna.87 

 

”Det vanligaste användningsområdet för koncentrationsbegreppet är i samband med mediestruktur och då 

främst ägandet. Koncentration innebär då att ägandet, makten och/eller kontrollen begränsas till några få 

aktörer. I princip är detta begrepp därmed mångfaldens motsats i fråga om ägande av medier.”88 

 

3.5 Konkurrensteorier 

De flesta kanske tycker att det är självklart att det ska finnas en lokal tidning på orten 

som bevakar vad som händer och sker i just deras kommun och landsting. De 

traditionella medierna har haft en central roll när det gäller den lokala politiska 

kommunikationen, där medierna fungerat både som informationsförmedlare och som 

arena för debatt och utspel.89 I en lokaltidning är ungefär en tredjedel av alla artiklar 

insändare, debattartiklar och ledare. Ofta kretsar debatten på insändarsidorna kring vad 

som tagits upp på nyhetsplats. Insändarna fungerar också som en slags egen dagordning, 

här lyfts frågor fram som journalisterna kanske har missat.90 Förutom detta ska 

                                                        
84 Bonniers svenska ordbok (2007) 
85 Bonniers svenska ordbok (2007) 
86 Jönsson (2004) sid. 38 
87 Jönsson (2004) sid. 36ff 
88 Jönsson (2004) sid. 37 
89 Nygren (2008) sid. 253 
90 Nygren (2008) sid. 258 
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medierna också vara en självständig aktör som har som uppgift att granska kommunen, 

och att själva föra upp frågor på den kommunala dagordningen.91  

Men verkligheten ser annorlunda ut. Konkurrensen på dagstidningsmarknaden har 

minskat drastiskt genom åren, bland annat på grund av uppköp och sammanslagningar. 

Förr kunde det finnas upp emot tre till fyra tidningar på en och samma ort. Nu existerar 

det enbart på ett fåtal orter att fler än en dagstidning konkurrerar om läsarna. Där det 

finns fler tidningar får i de flesta fall den svagare andratidningen presstöd av riksdagen. 

Presstödet är i dessa fall en livsviktig intäkt för andratidningen och finns till för att 

gynna konkurrensen.92  

Nygren hänvisar till forskning som visar att det är stora skillnader mellan olika delar 

av landet. Detta beror i första hand på hur mediestrukturen ser ut på olika orter. Den 

mest intensiva bevakningen hittar man i medelstora städer, där det finns konkurrerande 

dagstidningar. Där lever den lokala debatten. På orter där det bara finns en dagstidning 

är bevakningen däremot mer stillsam. Det blir färre artiklar, och därmed också färre 

nyheter. Allra sämst bevakning är det i storstädernas förortskommuner. Även i Norrlands 

inland är bevakningen mycket sparsam, detta främst för att många lokalredaktioner där 

lagts ner.93 

Picard och Ots menar att det råder en betydande splittring vad gäller utvecklingen av 

stora medieföretag och dess påverkan. De pekar på tre olika politiska perspektiv som 

drar medieutvecklingen åt olika håll: 

 

"För det första används konkurrenslagstiftningen för att bevara konkurrens och förhindra 

missgynnande av konkurrerande företag och konsumenter. För det andra syftar politiken 

till att främja utvecklingen av medieteknik och medieföretag och för att hjälpa inhemska 

företag växa och öka sin konkurrenskraft. För det tredje vill man stödja och bevara kultur, 

subkulturer, andraspråk och innehållslig mångfald.”94 

 

En balansgång mellan att främja konkurrensen samtidigt som man vill öka inhemska 

företags konkurrenskraft alltså. Picard och Ots pekar även på tre typer av krafter som 

påverkar de ekonomiska förutsättningarna för ett mediums verksamhet: 

 

                                                        
91 Nygren (2008) sid. 253 
92 Ots, Picard (2008) sid. 66f 
93 Nygren (2008) sid. 255 
94 Ots, Picard (2008) sid. 72 
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1) konsumenters och annonsörers efterfrågan på innehåll och reklamutrymme;  

2) marknadens konkurrenssituation, kostnadsstrukturer och inträdesbarriärer; samt 

3) inhemska och internationella reglerade krafter som inverkar på teknik, organisation 

och uppträdande.95 

 

Picard och Ots menar att dessa krafter formar marknadsvillkoren som påverkar antalet 

medieföretag och på vilket sätt dessa medieföretag konkurrerar med varandra. Det 

påverkar också innehållet, vilket pris kunderna betalar och i hur stor utsträckning 

makten i branschen koncentreras till vissa aktörer.96 

Dagstidningarna konkurrerar inte bara med varandra, de känner också av 

konkurrensen från tv, Internet och gratisutdelade tidningar i storstäderna. 

Morgontidningarnas upplagor minskar generellt, samtidigt som tidskriftssektorn 

ökar.97 Papperstidningarna är tvungna att tillföra något till publiken som tv eller andra 

medier inte har. De stora morgontidningarna gör detta bland annat genom att vara mer 

utförliga samt genom att presentera bakgrunder och ge fördjupningar.98 Hvitfelt menar 

att morgontidningarnas annonsberoende, i kombination med bland annat den ökade 

konkurrensen från Internet, leder till att det inte längre blir lönsamt att ge ut 

papperstidningar.99  

Men det finns de som är optimistiska om papperstidningen framtid och anser att 

detta medium i högsta grad är levande. Ett tecken på detta är gratistidningen Metro, som 

läses av grupper som många trodde tappat intresset för dagspress för längesedan.100 

Men till dessa optimister hör alltså inte Hvitfelt. Han går till och med så långt som att 

prata om den så kallade ”tidningsdöden”, en död som inte bara drabbar de mindre 

tidningarna på respektive utgivningsort utan på sikt alla morgontidningar i 

pappersutgåva.101 

 

”Den tydligaste tendensen är sammangående mellan tidningar och tidningsföretag. Detta 

har skett i exempelvis Skåne, Härnösand, Visby och Gävle samt i skrivande stund mellan 

Östgöta Correspondenten i Linköping och Norrköpings Tidningar. Dessa sammangåenden 

                                                        
95 Ots, Picard (2008) sid. 57 
96 Ots, Picard (2008) sid. 57 
97 Hvitfelt (2008) sid. 40 
98 Hvitfelt (2008) sid. 40 
99 Hvitfelt (2008) sid. 42 
100 Hadenius, Weibull (2003) sid. 130 
101 Hvitfelt (2008) sid. 42 
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kan vara mer eller mindre omfattande, men det är uppenbart att på sikt ersätts två eller 

flera tidningar av en tidning som blir ensam i sitt utgivningsområde.”102 

 

Den tidning som tidigare varit präglad av ett konkurrensrikt klimat står i slutändan 

alltså ensam på orten, och i princip helt utan konkurrens. 

På upplagemarknader finns två olika typer av konkurrens, dels den som uppträder 

lokalt när två eller flera tidningar konkurrerar om samma publik, dels konkurrensen 

som uppstår i områden där tidningen möter andra tidningar av annat lokalt ursprung. 

Forskarna Barry Litman och Janet Bridges har formulerat en ”Financial commitment 

model” som pekar på hur konkurrens påverkar det redaktionella arbetet och i 

förlängningen också publikens nytta och till slut en ökad upplaga:  

 

2) Ökad konkurrens ökar den ekonomiska satsningen på nyhetsarbetet. 

3) Mer pengar till nyhetsjournalistiken ökar den journalistiska kvalitén. 

4) Ökad journalistisk kvalité ökar publikens nytta av det redaktionella utbudet. 

5) När publikens nytta ökar, ökar också upplagan eller lyssnar- och tittarsiffrorna.103 

 

Alström och Nord möter upp denna teori och menar att samma mönster skulle komma 

att uppstå, men åt andra hållet, vid en minskad konkurrenssituation, enligt följande: 

 

1) Minskad konkurrens minskar den ekonomiska satsningen på nyhetsarbetet. 

2) Mindre pengar till nyhetsjournalistiken minskar den journalistiska kvalitén. 

3) Minskad journalistisk kvalité minskar publikens nytta av det redaktionella utbudet. 

4) När publikens nytta minskar, minskar också upplagan eller lyssnar- och tittarsiffrorna.104 

 

När konkurrensen minskar leder detta alltså i förlängningen till att upplagan går ner och 

i slutändan att publiken slutar konsumera mediet. 

Alström och Nord tror också att en försvagad konkurrenssituation leder till att lokala 

nyheter drabbas negativt på så sätt att de får mindre utrymme och att bevakningen blir 

mindre intensiv. Även konsekvenser i form av en minskning av tidningens 

opinionsartiklar kan förväntas.105 

                                                        
102 Hvitfelt (2008) sid. 42 
103 Alström, Nord (2003) sid. 82ff 
104 Alström, Nord (2003) sid. 82ff 
105 Alström, Nord (2003) sid. 82ff 
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Enligt SOU (2006:8) borde en statlig massmediepolitik inriktas på att främja den yttre 

mångfalden inom massmedierna, det vill säga mångfald i betydelsen förekomst av skilda 

medier. Kommittén menar att det behövs både en inre och en yttre mångfald inom 

dagspressen för att ge de bästa förutsättningarna för en allsidig debatt och 

åsiktsbildning och gör att ge en valfrihet för läsarna.106 Presstödet ges för att värna om 

mångfald och fri åsiktsbildning. Mångfald på tidningsmarknaden skulle försvinna om 

inte presstödet fanns. En väl fungerade representativ demokrati förutsätter en mångfald, 

redaktionellt självständiga massmedier som kan informera, granska och tillhandhålla 

utrymme för en vital opinionsbildning.107 

Men presstödets roll för tidningarnas ekonomi och fortlevnad har visats sig fungera 

mest som konstgjord andning. De flesta andratidningarna har förvisso kunnat överleva 

genom detta bidrag, men har knappast förbättrat sin ställning på marknaden. Presstödet 

har varit tvunget att öka i storlek för att tidningarna ens ska kunna behålla sina 

positioner på marknaden.108 Gunnar Nygren framhåller i sin bok ”Yrke på glid – om 

journalistrollens de-proffesionalisering” att den ökande professionaliseringen och de 

ökande kraven på ekonomisk lönsamhet främst har varit till förstatidningarnas fördel på 

orterna. Nygren menar att denna utveckling även har gynnat andratidningarna, men 

bara till viss del, det är förstatidningarna som ekonomiskt har vunnit mest av de ökande 

rationaliseringarna samt kraven på ökad produktion.109  

Konsekvenserna av att produktionskraven ökar och resurserna minskar på många 

lokalredaktioner blir att rapporteringsfokus läggs om. Tidningarna prioriterar kultur 

och näringsliv högre än att bevaka och granska kommunen. De lokala mediernas 

granskande roll har i och med detta istället bytts ut mot en mer refererande roll och 

källor som kommunpolitiker och ledande tjänstemän är dominerande i artiklarna.110 

Van Cuilenburg menar att vidden av mediemångfald avgörs av hur variationen i 

medieinnehållet ser ut, om det kan visa på en variation av olika ämnesområden, 

politiska åsikter och kulturellt fokus.111 

 

                                                        
106 SOU (2006:8) sid. 103 
107 SOU (2006:8) sid. 428 
108 SOU (1995:37) sid. 53 
109 Alström, Nord (2003) sid. 20 
110 Nygren (2008) sid. 259 
111 Cuilenburg (1999) sid. 188 
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"It remains to be seen wheather more media competition really brings abut more media variety. /.../ 

highly compitative media markets may still result in excessive sameness of media contents, whereas 

one should, at least theoretically, not exclude the possibility of media ogipolies or even monopolies to 

produce a highly diverse supply of media content."112 

 

4  Metod 

4.1 Metodval 

Som ingång till vår undersökning använder vi Börje Alström och Lars Nords studie ”Den 

skånska modellen”. I den undersökningen pratar de om flera olika samverkansmodeller, 

men främst beskrivs fusionen mellan de tre tidningarna i nordvästra Skåne. 

Vi ville i denna studie undersöka tidningar som ingår i samma koncern och 

samarbetar, utbyter redaktionellt material med varandra, men som fortfarande ges ut 

som enskilda papperstidningar. Tidningarna skulle ha en långvarig etablering i 

branschen och varit med om en tid både före och efter en fusion.  

För vår undersökning var alltså modell fyra i Alström och Nords definition av 

samverkan, ”Helsingborgsmodellen” aktuell. Den innebär en total sammanslagning med 

oförändrade tidningstitlar och bygger på total integration mellan olika tidningar där alla 

avdelningar slås samman. De tidigare tidningarna fortsätter att komma ut med samma 

namn även om det står en ny organisation bakom dem.113 

Tidningarna vi har valt är alltså samma som i ”Den skånska modellen”: Landskrona 

Posten, Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar, som 2002 inledde ett 

samarbete. Deras två olika ägare, familjen Ander och familjen Sommelius, gick då 

samman och skapade mediehuset Helsingborgs Dagblad AB, där alla tre nämnda 

tidningar ingår. 

Alström och Nord gjorde en studie om tidningsfusionen av dessa tre tidningar över 

åren 2001 och 2002. De använde fyra olika metoder. En enkätundersökning bland 

medborgarna i spridningsområdet, innehållsanalyser av tidningarna före och efter 

fusionen, en total enkätundersökning bland tidningens medarbetare före och efter 

fusionen samt personliga intervjuer med nyckelaktörer i fusionsprocessen.114 

Vi vill i vår studie undersöka skillnader och likheter från Alström och Nords studie 

före och omedelbart efter fusionen samt hur många artiklar som är tidningens egna 

                                                        
112 Cuilenburg (1999) sid. 189 
113 Alström, Nord (2004) sid. 9f 
114 Alström, Nord (2004) sid. 12f 
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unika, och hur många artiklar som går igen i fler än en av de tre tidningarna. Vi kommer 

också att titta på hur många artiklar som är lokala nyhetsartiklar, ledare, debatt och 

insändare samt övrigt material som publicerats i tidningarnas A-del.  

Vi ska räkna antal och inte gå in djupare och tolka innehållet i artiklarna. Därför har vi 

uteslutit kvalitativ textanalys som metod och istället valt kvantitativ innehållsanalys.115 

Kvantitativ innehållsanalys är ett bra verktyg när man undersöker hur frekvent en viss 

typ av artiklar eller kategorier förekommer. Det är också den bästa metoden för att göra 

ett större material tillgängligt för analys och sammanställa en stor mängd data.116 Då vår 

ambition är att kunna generalisera och jämföra vår undersökning samt dra slutsatser om 

liknande sammanslagningsmodeller är kvantitativ innehållsanalys att föredra. Den är 

systematisk och formaliserad på ett sätt som gör statistiska generaliseringar möjliga.117  

Kvantitativa innehållsanalyser har ibland kritiserats för att vara alltför ”mekaniskt 

räknande”. Men författarna till boken ”Metodpraktikan”, Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, 

Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, menar att det är just det som är metodens 

styrka då det blir möjligt att på kort tid samla ett stort material.118 De får medhåll av 

doktorand Åsa Nilsson som anser att det är förenklingen som är fördelen och poängen 

med den kvantitativa innehållsanalysen eftersom den alltid syftar till att generalisera 

och visa på mönster i helheten.119 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Alström och Nord gjorde sin kvantitativa innehållsanalys av Helsingborgs Dagblad, 

Landskrona Posten och Nordvästra Skånes Tidningars innehåll under en 

treveckorsperiod i maj, vilket även vi kommer att göra för att våra jämförelser ska bli så 

tillförlitliga som möjligt. Vi valde att inte ta med dagar som låg i månadsskiftena april-

maj eller maj-juni för att undvika så många röda högtidsdagar som möjligt då ingen 

tidning utkommer dessa dagar. Därför börjar vår studie måndag den 4 maj och avslutas 

söndag den 24 maj 2009, vilket är sammanlagt 63 tidningar varav 3 faller bort då den 21 

maj var en röd dag. 

Vi kommer att titta på allt egenproducerat, inom koncernen, redaktionellt material. 

För att avgränsa oss ytterligare håller vi oss till tidningarnas A-del, och utesluter således 

                                                        
115 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007) sid. 223, 237 
116 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007) sid. 223 
117 Nilsson (2000) sid. 111 
118 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) sid. 224 
119 Nilsson (2000) sid. 116 
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alla typer av bilagor. Vi väljer tidningarnas A-del eftersom det är i den delen allmänna 

lokala nyheter, ledare, insändare och debatt finns och det är just dessa som är 

intressanta att jämföra med Alström och Nords studie. 

Som lokala nyhetsartiklar räknas de artiklar som är respektive tidnings hemmaplan. 

Det vill säga nyheter från Helsingborg i HD, nyheter från Ängelholm i NST och nyheter 

från Landskrona i LP. När det gäller ortsdatering och sampublicering har vi däremot 

räknat alla nyhetsartiklar i tidningarnas A-del. 

Som nyheter räknas rena nyheter, förhandsartiklar och nyhetsreportage. Rena 

reportage, resultatlistor, krönikor och personporträtt räknas således till kategorin övrigt. 

Dessutom bortser vi från alla inköpta sidor från exempelvis nyhetsbyrån TT, notiser med 

två utgångar eller färre, annonser, serier, börs-, väder-, familje- och tv-sidor. Dessa är inte 

intressanta för vår undersökning dels på grund av att Alström och Nord inte undersökte 

dem och dels för att det inte är särskilt intressant ur ett mångfalds- samt 

sampubliceringsperspektiv. 

För avgränsningar och urval när det gäller kodscheman, se kapitlet nedan. 

 

4.3 Kodscheman 

För att genomföra vår undersökning använde vi oss av två olika kodscheman. Eftersom 

vi vill jämföra vårt resultat med Alström och Nords studie från 2001 och 2002 använde 

vi de delar av deras kodschema som är relevanta för vår undersökning i det första 

kodschemat. Detta för att få ett så jämförbart resultat som möjligt. I det första 

kodschemat fick alla artiklar ett unikt kodnummer. 

Det andra kodschemat är till för del 2 i vår studie, där vi vill titta på i vilken 

utsträckning som materialet sampubliceras i de tre olika tidningarna. I detta kodschema 

fick sampublicerade artiklar ett och samma nummer.  

Genom att dela upp studien i två delar med två kodscheman undviker vi att våra 

analysenheter dubbelkodas eller att vi som genomför undersökningen missar 

analysenheter. Dessutom hade det inte gått att sammanställa resultatet på ett 

tillfredsställande sätt om vi hade lagt allt i en och samma databas. 

För att jämföra hur många artiklar som är lokala nyheter, ledare, debatt, opinion och 

övrigt samt hur ämnes- och aktörsmångfalden ser ut idag jämfört med innan 

sammanslagning och ett år därefter, jämför vi våra resultat med Alström och Nords 
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studie från 2001 och 2002. Vi använder de delar av deras kodschema som vi anser vara 

relevanta och studerar, liksom de, tre veckor i maj. 

De delar av deras kodschema som är relevanta för vår studie är ”Artikeltyp”, 

”Ämnesområde” och ”Aktör”. Dessa har olika variabler har Alström och Nord presenterat 

i sin studies resultat och är därför jämförbara. 

När det gäller ”Ämnesområde” har vi exakt samma variabelvärden. I variabeln 

”Artikeltyp” skiljer sig värdena från Alström och Nords studie på så sätt att de har ett 

variabelvärde för alla krönikor medan vi lagt dem i kategorin ”Övrigt”.  

Vi fick även ändra lite på värdena för variabeln ”Aktör”. Då det i dag ser lite 

annorlunda ut inom politiken fick vi ta med ytterligare två partier som sitter med i 

kommunfullmäktige i de berörda utgivningsområdena, Sverigedemokraterna och SPI, 

Sveriges Pensionärers Intresseparti. Vi mäter enbart huvudaktören i varje artikel, det vill 

säga den som får mest utrymme genom citat eller omnämningar.  

Vi har dessutom valt att lägga till ytterligare en variabel till kodschema 1 som heter 

”Ortsdatering”. Den geografiska spridningen är intressant när man mäter 

medieinnehållets inre mångfald. Man kan tycka att den geografiska mångfalden i det här 

fallet inte är särskilt aktuell. HD, LP och NST är alla lokaltidningar och konstigt vore väl 

om de inte rapporterade om sina respektive orter. Variabeln ”Ortsdatering” i kodschemat 

har hursomhelst som syfte att ta reda på var någonstans artikeln hör hemma, och kanske 

kommer vi att se ett samband mellan tidning och ort. 

När vi utformade kodschema 2 om sampublicering var vi intresserade av hur stor 

andel av materialet som var sampublicerat och i sådana fall vilken typ av material och i 

vilka tidningar detta sker samt om artiklarna såg exakt likadana ut. Utefter det 

utformades tre variabler specifikt för att få svar på dessa frågor: ”Artikeltyp”, ”Publiceras 

var?” och ”Sampubliceras i samma format?”. Från början hade vi även med variabeln 

”Sampubliceras samma dag?” men denna uteslöts efter att vi testat kodschemat. Vi ansåg 

att den skulle ge för många systematiska mätfel då det är svårt att komma ihåg alla 

artiklar i tre tidningar från föregående dagar och en närmare omöjlighet att studera alla 

60 tidningar samtidigt. Risken med att utesluta denna variabel är att vi missar artiklar 

som kanske är sampublicerade fast på olika dagar men vi anser att det är en risk som vi 

får ta då vi hellre koncentrerar oss på att få materialet som publiceras samma dag kodat 

korrekt. 
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Enligt Nilsson ska ett kodschema vara utformat på ett sådant sätt att själva kodningen 

flyter på och forskaren inte behöver hoppa fram och tillbaka i det när variablerna i 

analysenheterna ska få sitt svar. Ordningen ska vara strukturerad och genomtänkt. 

Lämpligt är att börja med identifikationsvariablerna såsom kodnummer, medium, 

månad och datum för att förenkla om man behöver gå tillbaka i materialet senare.120 Det 

är också på detta sett vi har lagt upp våra kodscheman vilket har fungerat 

tillfredsställande bra. Förutom kodscheman har vi även använt oss av kodblanketter för 

att förenkla själva kodningen. Där har variablerna döpts till V1, V2, V3 och så vidare och 

variabelvärdena har fått olika nummer. 

För utformning samt ytterligare specifikationer och avgränsningar, se kodschema i 

bifogade bilagor 1 och 2. Se kodinstruktioner i bifogad bilaga 3. 

 

4.4 Tillvägagångssätt/genomförande 

För att få en inblick i det berörda forskningsområdet började vi vår studie med att läsa in 

oss på olika teorier och sammanslagningsmodeller. Vi fann Alström och Nords studie 

”Den skånska modellen” och ansåg att det vore intressant att göra en uppföljande studie 

för att se hur det ser i dag. Utifrån det definierade vi forskningsproblemet och utformade 

vårt syfte och våra frågeställningar. 

Därefter bestämde vi vilka veckor vi ville undersöka och samlade in tidningar för den 

aktuella perioden 4 maj till och med 24 maj, varav den 21 maj utgår eftersom det var en 

röd dag och det inte kom ut någon tidning den dagen. Dessa 60 tidningar fick vi skickade 

till oss av Helsingborgs Dagblad AB.  

Under tiden utformade vi två kodscheman med tydliga kodinstruktioner med 

avgränsningar och definitioner. Ett som berörde uppföljningen av Alström och Nords 

studie och ett annat för att kunna mäta hur mycket av tidningarnas material som 

sampubliceras. Det var inte helt självklart hur kodschemat för sampublicering skulle se 

ut då få studier har gjorts inom denna genre tidigare. Därför testade vi det noggrant ett 

antal gånger på kodblanketterna innan vi började med den riktiga kodningen. Vi testade 

även kodschemat som berör uppföljningen för att vara helt säkra på att även det var 

korrekt. 

                                                        
120 Nilsson (2000) sid. 131f 
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När vi kodade sampubliceringen fick alla artiklar som var sampublicerade ett 

kodnummer, liksom de som inte var det, men när vi kodade uppföljningen kodades alla 

artiklar med ett varsitt kodnummer oavsett om de var sampublicerade eller inte.  

Eftersom Alström och Nord inte tog hänsyn till att artiklarna kunde vara 

sampublicerade utan räknade varje artikel som en egen unik artikel gjorde också vi det i 

den jämförande undersökningen för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Därför 

kodade vi alla artiklar två gånger, vilket tog tio dagar.  

Vi kodade hela tiden tillsammans för att minimera risken för slumpmässiga mätfel. Då 

vi gick igenom tidningarna två gånger minimerades också risken för att vi skulle missa 

artiklar i tidningarna. När kodningen var färdig gjorde vi ett interkodartest för att se hur 

god reliabiliteten var. Då den visade sig vara tillfredsställande började vi mata in vårt 

resultat i statistikprogrammet PAWStatistics som används för att sammanställa stora 

mängder data. Vi använde oss av två databaser, en för kodschema 1 och en för 

kodschema 2. 

När datainsamlingen var helt färdig började vi behandla och analysera vårt resultat, 

även detta i PAWStatistics. Därefter utformade vi tabeller för att presentera detta på ett 

enkelt och tydligt sätt. Tabellerna redovisas i resultatet tillsammans med vår analys. 

Resultatet delades upp i två delar, en första för inre mångfald och en andra för 

sampublicering. När resultatet var färdigställt började vi koppla vårt resultat till teorin i 

en analys. Därefter drog vi slutsatser utefter våra frågeställningar och avslutar det hela 

med en diskussion. 

Åsa Nilsson anser att forskningsprocessen för kvantitativ innehållsanalys innehåller 

sex kronologiska delmoment. Dessa anser vi att vi har uppfyllt. Först ska 

forskningsproblemet definieras, sedan urvalet och variabler. Därefter ska kodscheman, 

kodanvisningar och kodblanketter konstrueras och testas och till sist så ska all data 

behandlas och analyseras. På detta sätt har också vi arbetat.121 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Olika kriterier för en god validitet är att man har en överrensstämmelse mellan sin 

teoretiska definition och den operationella indikatorn, det vill säga att man har valt rätt 

                                                        
121 Nilsson (2000) sid. 118f 
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undersökning för att få svar på och uppfylla studiens syfte. Man ska även ha en frånvaro 

av systematiska mätfel och undersöka det man säger att man ska undersöka.122 

Innan vi påbörjade vår studie resonerade vi kring vilken metod vi skulle välja och 

kom fram till att den kvantitativa innehållsanalysen var den bästa metoden för vårt syfte 

då vi ville mäta antal och frekvens i ett relativt omfattande material. Eftersom vi även 

skulle göra en jämförelse med Alström och Nords studie var det också viktigt att gå i linje 

med deras undersökningsmetod. Då de tidigare gjort samma studie med en kvantitativ 

innehållsanalys anser vi att den metoden är beprövad och giltig samt fullgod också för 

vår undersökning.123 

Den kvantitativa innehållsanalysen står och faller med huruvida studiens 

frågeställningar har operationaliserats till mätbara variabler, det vill säga de mer exakta 

frågorna till undersökningsmaterialet. Variablerna är verktygen för att få svar på 

frågeställningarna. Det vill säga att man undersöker det man säger att man ska 

undersöka.124 

Efter metodvalet formulerades kodscheman, ett som i princip kopierades från 

Alström och Nords studie och ett som vi utformade själva. Valet att göra två olika 

kodscheman motiverades av att vi ville minska risken för systematiska och 

slumpmässiga mätfel. Dessutom kunde vi krasst konstatera att det inte skulle vara 

möjligt att använda ett och samma kodschema, på grund av risken för dubbelkodningar 

och i slutändan en problematisk analyssituation. Vi strävade i så hög grad som möjligt 

efter att undvika felaktiga mätningar av våra analysenheter.  

Båda våra kodscheman testades empiriskt innan själva kodningen började för att se 

om våra variabler och variabelvärden var korrekta.125 

Om man har valt rätt metod, mätinstrument, och använder denna på ett rätt för att 

uppfylla sitt syfte undviker man att göra upprepade mätfel, man får en frånvaro av 

systematiska mätfel. Detta anser vi att vi har uppfyllt.126 

Men det räcker inte bara att ha en god validitet, det vill säga att ha valt en bra metod 

och ha använt den på rätt sätt för att undersöka det man påstår att man vill undersöka, 

utan även reliabiliteten måste vara hög. En bristande reliabilitet orsakas främst av 

slarvfel under insamling och behandling av data, stress, oläsliga anteckningar, trötthet, 

                                                        
122 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) sid. 63f 
123 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) sid. 66f 
124 Nilsson (2000) sid. 124 
125 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) sid. 68f 
126 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) sid. 64f 
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hörfel, missförstånd och så vidare. Det krävs med andra ord också att man är noggrann 

vid genomförandet av undersökningen. 127 

Detta kan vara svårt uppfylla då mänskliga faktorer alltid finns med i bilden. Men vi 

har hela tiden varit två stycken under kodningen vilket ökar sannolikheten att någon 

upptäcker när det blir fel, om det blir fel. Dessutom har vi kodat allt material två gånger 

och om vi sett något som inte verkar stämma har vi gått tillbaka och kollat upp detta. Att 

vi själva påstår att vi varit noggranna väger dock inte så högt i vetenskapliga 

sammanhang. 

Därför ska en bra kvantitativ innehållsanalys avslutas med ett reliabilitetstest. 

Antingen gör den som kodat materialet om undersökningen själv efter en tid, ett 

intrakodartest. Att föredra är dock ett interkodartest vilket innebär att en utomstående 

person kodar om en del av materialet. När något av testen genomförts räknar man sedan 

ur hur stor del som överrensstämmer i procent och ju högre procent, desto högre 

reliabilitet.128 

Vi valde att göra ett interkodartest där en person som inte varit involverad i studien 

fick koda om en del av vår undersökning. Procenten för överensstämmande kodning 

slutade på 100 procent vilken är ett ytterst tillfredsställande siffra. Baserat på detta 

liksom övriga faktorer som tagits upp ovan anser vi att vår undersökning även har en 

hög reliabilitet. 

En hög reliabilitet innebär, förutom det som redan tagits upp, att resultaten ska gå att 

generalisera. Då vår undersökning i den frågan är något begränsad har vi inte heller 

någon ambition att kunna generalisera resultatet till en större population.129 

 

4.6 Metodkritik 

Vår strävan har hela tiden varit att kunna presentera ett resultat som är jämförbart med 

Börje Alström och Lars Nords studie från 2001 och 2002. Det går dock inte att utesluta 

möjligheten att våra undersökningar inte har gått till på exakt samma sätt eller att vi har 

tolkat artiklars innehåll på exakt samma sätt. Det finns dock svårigheter i att göra en 

uppföljande, jämförande undersökning så pass lång tid efter originalet. Material kan ha 

försvunnit och exakt tillvägagångssätt ha fallit i glömska. 
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Värt att notera är till exempel att Alström och Nord hade kategorierna ”Ledare”, 

”Insändare”, ”Lokala nyheter”, ”Debatt” samt ”Krönika” i sin studie. I vår undersökning 

hade vi ingen kategori som hette ”Krönika”. Krönikor inföll i stället under kategorin 

”Övrigt”, där vi också räknade in andra saker som till exempel matchreferat ur 

Landskrona Postens lokala sportnyheter. Vi menar att dessa avvikelser ändå är så pass 

marginella att det knappast haft någon inverkan på resultatet i stort. 

Vårt största problem var att vi från början hade misstolkat kodinstruktionerna för 

lokala nyhetsartiklar och räknat alla nyhetsartiklar i tidningarnas A-del. Detta kunde vi 

dock lösa i och med att vi hade noterat alla tidningars ortsdateringar. När vi insåg 

misstaget samkörde vi helt enkelt nyheter från Helsingborg med Helsingborgs Dagblad 

och så vidare. 

 

5 Resultat 

I studiens resultatdel kommer två delresultat att redovisas. En del för inre mångfald där 

vi jämfört vårt resultat med Alström och Nords studie från 2001 och 2002 och en andra 

del där vi tittar på i vilken utsträckning sampublicering förekommer. I den första delen 

som berör mängden artiklar, spridningen av ämnen, aktörer och geografi kommer fyra 

delkapitel med tillhörande tabeller redovisas. 

Vi kommer fortsättningsvis att benämna alla tidningar med deras respektive 

förkortning, HD för Helsingborgs Dagblad, NST för Nordvästra Skånes Tidningar och LP 

för Landskrona Posten. 

De kategorier som inte har förekommit alls har tagits bort från tabellerna. För 

fullständig lista på vilka kategorier som tagits med i undersökningen se bifogad bilaga 1. 

 

 5.1.1 Artikeltyper 

Innan vi går in på artiklarnas innehåll och vilka aktörer som förekommer ska vi 

presentera hur fördelningen ser ut mellan de olika artikeltyperna. Inre mångfald 

handlar ju också om vilken variation det finns i medieinnehållet. Tabell 1.1 är resultat 

från Alström och Nords studie och tabell 1.2 på nästa sida är från denna studie. 
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Tabell 1.1. Artikeltyp 2001/2002 (antal) 

 
 

  Artikeltyp 

Publicerad i 

Totalt 
2001/2002 

HD 
2001/2002 

NST 
2001/2002 

LP 
2001/2002 

 Ledare 38/– 24/– 23/– 85/41* 

Insändare 69/– 81/– 78/– 228/181* 

Lokala nyheter 221/194 191/149 152/196 565/539 

Debatt 26/– 11/– 10/– 47/36* 

Krönika –/– –/– –/– –/10* 
  Totalt antal   
  Procent 

354/– 
100 

307/– 
100 

263/– 
100 

924/807 
100 

*Anm. Opinionsmaterialet är gemensamt i de tre tidningarna efter fusionen 

 

 

 

 

Tabell 1.2. Artikeltyp 2009 (antal) 

 
 

  Artikeltyp 

Publicerad i 

Totalt 
2009 

HD 
2009 

NST 
2009 

LP 
2009 

 Ledare – – – 41* 

Insändare 25 39 25 89 

Lokala nyheter 178 98 91 367 

Debatt – – – 39* 

Övrigt 74 79 96 249 
  Totalt antal   
  Procent 

780 
100 

780 
100 

648 
100 

785 
100 

* Anm. Opinionsmaterialet är gemensamt i de tre tidningarna efter fusionen 

 

Alström och Nord kunde efter sin studie konstatera att flest lokala nyheter återfanns 

2001 i Helsingborgs Dagblad, men de fastslår också att ”det är uppenbart att det lokala 

nyhetsmaterialet var en viktig faktor för att befästa den lokala identiteten för alla 

tidningar i respektive spridningsområde.”130 

Vårt resultat går här i linje med Alström och Nords. Flest lokala nyheter har HD med 

178 artiklar. Mellan NST och LP är det ganska jämt med 98 artiklar i NST och 91 artiklar 

i LP.  

Alström och Nord konstaterade dock att antalet lokala nyheter i LP under de 

studerade veckorna 2001 var betydligt färre än i de båda andra tidningarna. 2002 hade 

det förändrats då NST hade färre än både HD och LP.  

I vår studie har LP och NST visserligen minst antal lokala nyheter, men de ligger 

ungefär på samma nivå. HD har klart många fler. 

Även om mycket av det samlade redaktionella materialet går igen i alla tre tidningar 

så är tidningarna anpassade efter dess spridningsområde. Förutom att respektive 

tidning har flest lokala nyheter från sin hemmaplan så kan det kan till exempel handla 

                                                        
130 Alström, Nord (2003) sid. 85 
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om artiklarnas placering i tidningen. I LP kommer Landskrona-nyheter alltid före 

nyheter från Helsingborg och vice versa. Det är bara i undantagsfall, när det handlat om 

en större nyhet, som dispositionen sett annorlunda ut.  

När man jämför dessa båda tabeller måste man komma ihåg att vår studie, trots 

ambitionen att göra en exakt kopia av studien från 2001 och 2002, inte utförts identiskt 

som Alström och Nords . Vår undersökning har till exempel en kategori som vi kallar 

”Övrigt” vilket inte Alström och Nord har. Alström och Nord hade istället en kategori för 

krönikor. Våra krönikor hamnade i ”Övrigt”-kategorin. Läs mer om detta i metodkritiken 

på sidan 27.  

Med dessa reservationer i åtanke kan vi konstatera att andelen lokala nyhetsartiklar 

uppgår till 367, för alla tre tidningar. Detta är alltså en tydlig minskning från 2001 och 

2002. 

Antalet debatt- och ledarmaterial minskade från före sammanslagningen 2001 till 

omedelbart efter, 2002. Denna förändring verkar ha stått sig, då 2009 års studie visar på 

ungefär samma siffror som 2002. 

Artikeltypen ”Övrigt” är inte jämförbar med Alström och Nords resultat då denna 

kategori inte existerade i deras studie. Det vi kan se i vårt resultat är att artiklar i 

kategorin ”Övrigt” är större i LP än de två andra titlarna. Detta beror troligen på att LP 

har en särskild avdelning där lokala sportnyheter och det lokala föreningslivet får en hel 

del utrymme. Mycket av detta material har hamnat i kategorin ”Övrigt”, eftersom det till 

stor del har varit matchreferat och liknande. 

Den enda artikeltypen som sticker ut är ”Insändare”.  2001 var antalet insändare på 

en vecka 228 stycken. 2002 hade antalet minskat till 181. 2009 visar resultatet på 

endast 89 stycken, alltså en minskning med drygt 50 procent sedan 2002. 

 

5.1.2 Artiklarnas innehåll 

Att räkna nyhetsartiklar är naturligtvis viktigt att ha med för att förstå hur mycket som 

skrivs, men det säger ingenting om vad det är som det rapporteras om. Därför 

presenteras här nedan en jämförelse mellan de tre tidningarna, samt med Alström och 

Nords studie, för att titta på hur innehållet ser ut i artiklarna under den valda 

undersökningsperioden. 

Resultatet av Alström och Nords studie ses i tabell 2.1. Vårt resultat finns i tabell 2.2, 

båda på nästa sida 
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Tabell 2.1. Huvudsakligt innehåll i lokala nyhetsartiklar 2001/2002 (procent) 

 
 

  Ämnesområde 

Publicerad i 

Totalt 
2001/2002 

HD 
2001/2002 

NST 
2001/2002 

LP 
2001/2002 

 Politik 10/16 14/2 12/4 12/7 

Arbetsmarknad 6/4 7/3 2/5 5/4 

Ekonomi 7/6 6/7 7/8 7/7 

Sociala frågor 25/22 11/26 22/34 19/27 

Miljöfrågor 2/5 4/6 2/5 3/5 

Näringsliv 9/6 2/7 9/8 7/7 

Kultur och fritid 18/26 14/47 16/37 16/36 

Religion 0/1 2/1 3/0 2/1 

Kommunikationer 4/4 9/1 6/1 6/2 

Utbildning 5/4 5/3 4/3 5/3 

Massmedier 2/0 2/0 2/0 2/0 

EU/EMU 2/1 2/0 2/0 2/0 

Sjukvård 5/2 2/0 1/0 3/1 

Ungdomar 2/0 0/0 3/0 2/0 

Övrigt 2/0 16/0 12/1 7/0 
Totalt antal 
Procent 

222/194 
99/100 

191/149 
99/99 

152/196 
100/100 

565/539 
100/100 

 

 

Tabell 2.2 Huvudsakligt innehåll i lokala nyhetsartiklar 2009 (procent) 

 
 

  Ämnesområde 

Publicerad i 

Totalt 
2009 

HD 
2009 

NST 
2009 

LP 
2009 

 Politik 7 9 14 10 

Arbetsmarknad 13 3 6 7 

Ekonomi 3 0 2 2 

Sociala frågor 28 14 15 19 

Miljöfrågor 6 5 4 5 

Näringsliv 7 8 7 7 

Kultur och fritid 5 14 2 10 

Kommunikationer 2 1 1 1 

Utbildning 7 13 6 9 

Jordbruk/ skogsbruk 0 0 1 0 

Sjukvård 0 6 2 3 

Ungdomar 0 4 1 2 

Övrigt 23 21 27 24 
Totalt antal 
Procent 

178 
100 

98 
100 

91 
100 

367 
99 

 

Alström och Nord kom i sin studie fram till att ungefär samma ämnen dominerar i 

nyhetsartiklarna 2001 som 2002, men att koncentrationen på vissa ämnesområden ökat 

efter fusionen. Två tredjedelar av artiklarna 2002 handlar om sociala frågor (27 

procent) samt kultur och fritid (36 procent). 2001 utgjorde dessa artiklar endast en dryg 

tredjedel av det samlade lokala nyhetsmaterialet (sociala frågor 19 procent, kultur och 

fritid 16 procent).131  

                                                        
131 Alström, Nord (2003) sid. 87 
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2009 års studie visar samma mönster, de sociala frågorna som brott, barnsomsorg, 

vård och så vidare, dominerar i alla tre tidningar med 19 procent av det samlade 

nyhetsinnehållet. Störst andel sociala frågor har dock HD med 28 procent av sitt 

samlade lokala material. Detta är nästan dubbelt så mycket som i NST respektive LP. 

Efter det kommer kultur och fritid, 10 procent, samt kategorin för övergripande 

politiska frågor, 10 procent. Mycket av materialet som hamnade i kategorin ”Politik” 

handlade om det stundade Europaparlamentsvalet. Europaparlamentsvalet kan också 

tänkas vara en anledning till varför det politiska innehållet i tidningarna ökat något 

sedan 2001. 2002 var också valår (regeringen) och förmodligen är det en anledning till 

att andelen politiskt material var ännu lite högre då (12 procent). 

Andelen artiklar som rör arbetsmarknad och utbildning har ökat något sedan 2001 

och 2002. Däremot har ekonomifrågor minskat markant. 2001-2002 låg dessa på 7 

procent, 2009 bara 2 procent. 

 

5.1.3 Aktörer 

Vi har nu redovisat hur det ser ut på ett innehållsmässigt plan i HD, NST och LP. Men det 

är också viktigt att undersöka vilka som får höras och synas i de lokala medierna.  

Vi har därför, precis som Alström och Nord, undersökt vilka aktörer som förekommer 

eller får komma till tals under de tre veckorna i maj.  

Alström och Nords studie återfinns nedan i tabell 3.1 och vår i tabell 3.2, på nästa 

sida. 

 

Tabell 3.1. Huvudsakliga aktörer i lokala nyhetsartiklar 2001/2002 (procent) 

 
 
 
 

  Aktör 

Publicerad i 

Totalt 
2001/2002 

HD 
2001/2002 

NST 
2001/2002 

LP 
2001/2002 

 Allmänhet 34/46 22/29 31/41 29/39 

Organisation 16/18 18/36 19/36 18/30 

Myndighet 10/7 11/14 12/6 11/9 

Journalist 13/11 1/0 2/0 5/4 

Expert 2/1 2/0 2/0 2/0 

Studerande 4/0 4/0 4/0 4/0 

Politiker 11/11 22/6 16/4 15/7 

Övrigt 9/6 19/15 15/13 14/11 

Totalt antal 
Procent 

222/194 
99/100 

191/149 
99/100 

152/196 
101/100 

565/539 
100/100 
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Tabell 3.2. Huvudsakliga aktörer i lokala nyhetsartiklar 2009 (procent) 

 
 

  Aktör 

Publicerad i 

Totalt 
2009 

HD 
2009 

NST 
2009 

LP 
2009 

 Allmänhet 19 11 19 16 

Organisation 5 10 13 9 

Myndighet 23 21 30 25 

Journalist 1 0 0 0 

Expert 2 0 1 1 

Studerande 5 13 6 8 

Näringslivsrepresentant 16 6 7 10 

Lärare/ rektor 1 7 2 3 

Kyrklig företrädare 0 0 1 0 

Kändis 1 0 1 1 

(M)/ MUF 4 6 2 4 

(S)/ SSU 3 1 3 2 

(VP) 0 0 0 0 

(FP) 2 1 6 3 

(KD) 1 2 0 1 

(C) 1 0 0 0 

(MP) 1 0 0 0 

(SD) 0 0 0 0 

SPI 1 0 0 0 

Övrig aktör 6 12 3 10 

Aktör saknas/ ej 
urskiljbar 

11 8 7 9 

Totalt antal artiklar 
Procent 

178 
100 

98 
100 

91 
100 

367 
102 

 

I Alström och Nords studie hade allmänheten det största utrymmet. Snittet låg på 29 

procent 2001, respektive 39 procent 2002. En ökning på 10 procentenheter alltså. 

Alström och Nord ansåg att detta berodde på att det är en medveten journalistisk 

bedömning ”att låta enskilda människor komma fram i nyheterna och presentera lokala 

nyheterna snarare ur medborgar- än ur makthavarperspektiv.”132  

Vidare visar deras studie på att andelen myndigheter som förekommer minskar från 

2001 till 2002. Vår studie visar emellertid på något helt annat. 2009 är myndigheterna 

de som överlägset får mest utrymme med 25 procent. Allmänheten kom på andra plats 

med sina 16 procent. 

I övrigt kan vi se att organisationerna fått mycket mindre utrymme 2009. Tabell 3.2 

visar att de sammanlagt fått 9 procent av utrymmet de veckor vi undersökte. Om man 

jämför detta med resultatet i tabell 3.1 är det en minskning med drygt 75 procent sedan 

2002. 

Även journalisterna fick mindre utrymme 2009. I vår undersökning förekom de 

nästan inte alls, medan de 2001 och 2003 hade 5 respektive 4 procent av utrymmet. 

Andelen studerande har däremot ökat stort sedan 2009.  

                                                        
132 Alström, Nord (2003) sid. 88 
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När det gäller politikerna så är skillnaden mellan åren inte speciellt stor. 2001 fick 

politikerna 15 procent av utrymmet 7 procent 2002. Vårt resultat visar att politiker fick 

sammanlagt 10 procent av utrymmet 2009. Detta ligger alltså någonstans mittemellan 

de tidigare resultaten. 

Om man däremot börjar titta mer på vilka av partierna som fick utrymme de veckor 

vi undersökte kan man se att det skiljer sig. Av de politiska partierna var det 

Moderaterna/MUF som dominerade med 4 procent framför Folkpartiet med 3 procent. 

Därefter kommer Socialdemokraterna/SSU på 2 procent. Mellan de mindre partierna 

var utrymmet jämt, de fick alla väldigt lite utrymme.  

De enda partier som sitter med i Helsingborgs kommunfullmäktige men trots det inte 

fått något utrymme överhuvudtaget var Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

 

5.1.4 Ortsdatering 

Ett mått på mångfald är också vilken geografisk spridning nyhetsinnehållet har. Det vill 

säga vilket ort som är representerad i artikeln, vilken ort den berör. I den här 

undersökningen har vi tittat på vilken ortsdatering som har funnits i respektive artikel. 

Vi utgick från kommunerna i Skåne.  

En del orter föll bort i undersökningen då de inte fanns med i en enda artikel. Se 

bifogad bilaga 1 för fullständig lista. 

 

Tabell 4.1. Huvudsaklig ortsdatering i nyhetsartiklar 2009 (procent) 

 
  Ortsdatering 

Publicerad i 

Totalt HD NST LP 

 Bjuv 3 3 0,2 2 

Burlöv 0,2 0,2 0,2 0,2 

Båstad 5 5 0 3 

Eslöv 0,2 0,2 0,2 0,2 

Helsingborg 30 17 22 23 

Hässleholm 0,2 0 0 0,1 

Höganäs 6 6 8 7 

Höör 0,2 0,7 0,2 0,4 

Klippan 0,5 7 0,7 2,8 

Landskrona 13 1 20 11 

Lund 0,5 0,5 0,7 0,6 

Malmö 0,5 0,5 0,7 0,6 

Perstorp 0 3 0 1 

Svalöv 0 0 3 0,7 

Åstorp 4 4 0,2 3 

Ängelholm 13 17 16 15 

Örkelljunga 0,5 8 0,7 3 

Övrig ort i Skåne 16 18 13 16 

Ej urskiljbar 8 8 15 10 
Totalt antal 601 581 448 1630 
Procent 100 100 100 100 
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Helsingborg var den ort som förekom i en majoritet av artiklarna, 23 procent, och allra 

mest i Helsingborgs Dagblad. Samma sak kan man se om man tittar på ortsdateringarna 

Ängelholm och Landskrona där Nordvästra Skånes Tidningar har flest artiklar från 

Ängelholm, 15 procent, och Landskrona Posten från Landskrona, 11 procent. Resultatet 

visar även att Helsingborg, Landskrona och Ängelholm som är några av de största 

orterna i kodschemat, dominerar i artiklarna. Detta är inte så konstigt då dessa orter är 

hemmaplan för respektive tidning. 

En sak som skiljer sig är att Nordvästra Skånes Tidningar, under de tre veckorna vi 

studerade, enbart hade 0,9 procent artiklar som berörde Landskrona. Samma tydliga 

mönster kan utskiljas om man ser på orterna Bjuv, Båstad, Klippan, Perstorp, Svalöv och 

Åstorp samt Örkelljunga där orterna förekom i högre grad i en eller två av tidningarna 

och nästan inte alls i de andra. 

En annan kategori som är starkt representerad med sina 16 procent är ”Övrig ort i 

Skåne” som inkluderar småorter och inte kommuner som fanns med i kodschemat. Detta 

visar på att tidningarna bevakar även små orter i stor utsträckning. 

”Ortsdatering finns ej” med sina 10 procent kan vara artiklar med till exempel 

ortsdatering ”Skåne” eller att det helt enkelt inte funnits någon ortsdatering i artiklarna. 

 

5.2 Sampublicering 

Denna andra del av resultatredovisningen syftar till att redogöra för i vilket grad 

artiklarna i de tre tidningarna är sampublicerade respektive unika. Resultatet redovisas 

nedan i två tabeller, 5.1 och 5.2.  

 

Tabell 5.1. Sampublicering 2009 (procent) 

 
 

Publicerad i* 

Artikeltyp  
Total 

antal/procent Ledare Insändare Nyhetsartikel Debatt Övrigt 

 HD 0 0 10 0 13 99/9 

NST 0 28 18 0 15 185/17 

LP 0 27 7 0 32 114/11 

NST/LP/HD 100 17 40 100 30 451/42 

LP/HD 0 3 10 0 4 87/8 

HD/NST 0 25 15 0 6 148/14 
Totalt 100 100 100 100 100 1084/100 

* Publicerad i: NST/LP faller bort då inga artiklar publicerades i dessa två tidningar 

 

 

 



 
  

 36 

Tabell 5.2. Sampublicering i lika format 2009 (procent) 

 
   
  Format 

Publicerad i* 

NST/LP/HD LP/HD HD/NST 
Totalt 

antal/procent 

 Lika i HD/NST 0,7 0 99 150/22 

Lika i HD/NST/LP 97 0 0 438/64 

Lika i LP/HD 2 100 0 97/14 

Olika i alla tidningar 0 0 0,7 1/0,1 
 Totalt 100 100 100 686/100 

* Publicerad i: NST/LP faller bort då inga artiklar publicerades i dessa två tidningar 

 

I tabell 5.1 kan vi utläsa tydliga mönster. Det var väldigt vanligt att artiklar 

sampublicerades under de tre veckor vi gjorde vår undersökning. Närmare två 

tredjedelar, 64 procent, av det totala antalet artiklar var publicerade i två eller tre av 

tidningarna, 42 procent i alla tre. NST hade därefter störst andel unika artiklar i stort, 17 

procent, följt av LP och HD som hade 11 procent respektive 9 procent unika artiklar.  

Under artikeltypen nyhetsartiklar kan vi se samma mönster. Även där var närmare 

två tredjedelar, 65 procent, av alla nyhetsartiklar sampublicerade på något sätt, varav 

majoriteten av dem var publicerade i alla tre tidningar. Vanligast därefter var 

sampublicering mellan tidningarna att HD och NST samt HD och LP. Däremot har inte LP 

och NST sampublicerat någonting i sina två tidningar som inte finns med i HD. Detta kan 

bero på att de inte har samma bevakningsområde.  Störst andel unika nyhetsartiklar 

hade NST med ungefär en femtedel.  Även här ligger HD och LP på ungefär samma nivå 

med färre unika artiklar än NST. 

Om man istället tittar på insändare skiljer det sig lite från materialet ovan. Här kan 

man se att både LP och NST har nästan en tredjedel insändare vardera som är unika 

medan HD inte hade några unika insändare överhuvudtaget. En fjärdedel av insändarna 

var sampublicerade i HD och NST och mindre än en femtedel i alla tre tidningarna. När 

det gäller sampublicerade insändare i HD och LP skiljer de sig markant då de enbart var 

3 procent. 

Även kategorin ”Övrigt” har, liksom kategorin ”Insändare”, fler unika än 

sampublicerade artiklar. LP har överläget störst antal unika övriga artiklar, ungefär 

dubbelt så många som övriga tidningar. Vi tror att detta beror på att LP har sina egna 

sidor för lokal sport där många matchreferat fanns, som lades i kategorin övrigt. När det 

gäller sampublicering av övrigt material är det helt klart vanligast att detta sker i alla tre 

tidningarna. 

Debatt och ledare var utan undantag sampublicerade i alla tre tidningar varje dag. De 
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hade även samma format alla dagarna. Dessa sidor är var helt enkelt exakt likadana de 

veckor vi undersökte. 

I tabell 5.2 kan vi utläsa att ungefär två tredjedelar av alla artiklar som var 

sampublicerade under de veckor vi undersökte var det i samma format i HD, NST och 

LP.   

Nästan alla artiklar som var sampublicerade i alla tre tidningarna hade samma 

format. En liten marginal, 2 procent, såg enbart likadana ut i HD och LP, och 0,7 procent i 

HD och NST. Alla artiklar som var sampublicerade i LP och HD var även i samma format i 

dessa två tidningar. Vi kan se samma mönster i de artiklar som var sampublicerade i HD 

och NST där också där majoriteten var i samma format i båda tidningarna. I HD och NST 

finns också de fåtal artiklar som var sampublicerade men i olika format i de båda 

tidningarna, 0,7 procent. 

 

6 Analys 

I teoriavsnittet frågade vi oss vad som egentligen händer med det lokala medieinnehållet 

när tidningar går ihop i koncerner. Forskare pratar om en fara för bristande mångfald 

eller en likriktning inom medierna.133 Hvitfelt och C Edwin Baker är några som menar att 

mångfalden i medierna kan drabbas negativt av sammangående mellan företag och hög 

ägarkoncentration. Därmed inte sagt att det måste vara det. Picard och Ots anammar ett 

lite mer liberalt synsätt och menar att mångfalden kan drabbas både av allt för mycket 

samgående, likväl som för lite samgående. Det beror helt på den specifika marknaden. 

I teorin redogjorde vi även för Alström och Nords omvända ”Financial commitment 

model” om effekterna av minskad konkurrens. En av effekterna skulle vara att det 

redaktionella innehållet skulle drabbas negativt av en minskad konkurrenssituation i 

och med att lokala nyheter och opinionsartiklar därmed får mindre utrymme. Detta 

påstående styrks delvis av resultatet i vår undersökning där vi kan se att antalet lokala 

nyhetsartiklar har minskat markant från 2001 och 2002. När det gäller 

opinionsmaterialet ser det ungefär likadant ut som 2002. Dock är det en minskning 

sedan innan fusionen. 

I vår undersökning kan vi också konstatera att ämnesmångfalden inte nämnvärt 

påverkats av fusionen. Vårt resultat visar ungefär samma spridning mellan 
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ämnesområdena 2009 som före fusionen 2001 och direkt efter, 2002. Men några siffror 

sticker ut. 

Vi kan till exempel se att arbetsmarknadsfrågor har ökat. Detta beror med största 

sannolikhet på den finanskris som samhället genomgått, och som speglas i dagspressen. 

Även utbildningsfrågor har ökat, frågor som också skvalpar i finanskrisens kölvatten då 

folk i brist på arbete uppmanades att studera istället. 

Eftersom arbetsmarknads- och utbildningsfrågor ökat är det rimligt att något ämne 

fått mindre utrymme. I vår undersökning har kultur- och fritidsfrågor minskat kraftigt.  

Sociala frågor dominerar fortfarande, precis som de gjorde både före och direkt efter 

fusionen. Detta är inget ovanligt, ämnen som innefattar brott säljer, precis som De Bens 

och Östbye konstaterar när de pratar om den ökade kommersialismen inom 

dagspressen.134 

I teorin togs också upp att den granskande politiken bytts ut mot en mer refererande 

och att kommunpolitiker och ledande tjänstemän allt oftare figurerar som källor. Detta 

är mycket tydligt i vårt resultat där myndighet/tjänstemän figurerade som aktör allra 

mest.135 Detta är en anmärkningsvärd siffra, dock en naturlig utveckling om man får tro 

Nygren som pekar på att detta är en konsekvens av ökade produktionskrav i 

kombination med minskade resurser.136 

Enligt Denis McQuail ska medierna fungera som en arena för olika intressen och 

opinioner i samhället genom att ge tillträde och vara ett forum för olika 

åsiktsriktningar.137 I vårt resultat ser vi att Moderaterna och Folkpartiet, följt av 

Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, fått mest utrymme när det handlar om 

aktörer. De övriga partierna lämnas inte stort utrymme. Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet, som sitter med i bland annat Helsingborgs kommunfullmäktige, har inte 

fått något utrymme alls.  

Detta skulle alltså betyda att de tre tidningarna inte främjar mediemångfalden genom 

att vara ett forum för olika åsiktsbildningar, ett kriterium som McQuail har formulerat. 

Detta kriterium hittar vi också i SOU från 2006, där en av mediernas uppgift är att låta 

olika åsikter komma till tals.138 Däremot kanske det reflekterar aktörsmångfalden som 

den faktiskt ser ut. Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna är trots allt de 

                                                        
134 De Bens, Östbye (1998) sid. 16 
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största partierna i Helsingborgs kommunfullmäktige och borde rimligtvis alltså få störst 

utrymme. Detta är i så fall också naturligtvis rätt och riktigt, i alla fall om man knyter det 

till Van Cuilenburgs ståndpunkt. Medieinnehållet, menar han, ska spegla hur 

verklighetens mångfald ser ut bland annat när det gäller politik.139 

Insändarmaterialet, som också kan anses vara främjande för åsiktsbildningen har 

minskat markant 2009 jämfört med före och direkt efter fusionen.  Vad detta beror på är 

svårt att svara på, det kan vara ett medvetet val av tidningarna, men sett till ovanstående 

kriterium kan vi anta att detta inte är positivt ur mångfaldssynpunkt. 

Teoriavsnittet gjorde också ett nedslag i nyhetsinnehållets geografiska mångfald. I ett 

pluralistisk samhälle bör ju mångfalden vara representerad av såväl aktörer som ämnen 

och geografisk spridning, menar McQuail.140 I HD kan vi tydligt se att nyheter från 

Helsingborg dominerar, i LP förekommer Landskrona flest gånger och i NST Ängelholm. 

Flera mindre orter följer samma mönster. En del förekommer i en av tidningarna men 

nästan inte alls i de andra. Vad detta beror på kan diskuteras men mest troligt är att 

tidningarna, rent naturligt, har olika bevakningsorter som förekommer i deras 

utgivningsområde. Nyheter om Perstorp berör och intresserar inte läsarna av HD eller 

LP i lika hög grad då orten inte ligger i eller närheten av orterna där tidningen 

utkommer. Även detta finner vi stöd för i Van Cuilenburgs påstående.141 

Den geografiska mångfalden liksom vår analys av tidningarnas sampublicering går 

inte att sätta i relation till hur det såg ut 2001 och 2002, eftersom någon sådan 

undersökning inte gjordes. Då HD, och NST inte hade med varandra att göra innan 

fusionen kan vi dock göra en kvalificerad gissning på att de inte sampublicerade något 

material vid denna tid. LP var däremot en del av NST, varför det hade varit naturligt om 

dessa delade material även innan fusionen. 

Det vi kan säga är att vår studie tydligt visar att Helsingborgs Dagblad, Nordvästra 

Skånes Tidningar och Landskrona Posten är i stort sett samma tidning, något som inte 

var lika tydligt innan tidningarna slogs samman.142  

Vi kan se att närmare två tredjedelar av allt material är sampublicerat i två eller tre av 

tidningarna och majoriteten av de sampublicerade artiklarna ser exakt likadana ut. 
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Detta finner vi stöd för i vår teori där bland annat Nygren konstaterar att andelen 

unikt material generellt minskar när innehåll byts mellan tidningar i samma koncern.143 

Han får medhåll av Bagdikian som argumenterar för att ägarkoncentration 

homogeniserar dagspressens innehåll.144  

Konkurrensverkets antagande om att i de fall det finns konkurrerande tidningar med 

samma ägare på en ort så borde dessa sträva efter att profilera tidningen, snarare än att 

likrikta innehållet, stämmer alltså inte när det kommer till HD, NST och LP.145 

 

7 Slutsats 

Ekonomin och de nya tekniska förutsättningarna styr över mediemarknaden. Man kan 

tycka vad man vill om detta faktum.  

Klart är att medieinnehållet, och i förlängningen alltså den journalistiska kvalitén blir 

lidande. I begreppet journalistisk kvalité ryms såväl mångfald som en oberoende och 

rättvis nyhetsrapportering. Men att skapa god journalistik samtidigt som redaktionerna 

blir magrare och resurserna allt sämre, är om inte två oförenliga motsättningar, så i alla 

fall en dålig utgångspunkt. 

Konkurrenssituationen i Nordvästra Skåne blev kritisk när Bonnier gick in som ägare 

av Sydsvenska Dagbladet. För att stå sig starkare i konkurrensen mot familjen Bonnier 

tvingades familjen Sommelius och familjen Ander att gå samman. 

I medieinnehållet under de tre veckor som vi undersökte i maj 2009 kan vi se vissa 

mönster. Den inre mångfalden i tidningarna har ändrats på sina ställen efter fusionen, 

mest tydligt är detta när man tittar på vilka aktörer som förekommer. 2009 är det 

mycket vanligare att myndighetspersoner och tjänstemän uttalar sig i nyhetsartiklarna 

än vad det var före och omedelbart efter fusionen. Detta kan vara en effekt av de allt 

sämre ekonomiska förutsättningar som tidningsbranschen brottas med. Redaktionerna 

rationaliseras och journalisternas arbete har i och med det gått allt mer från att vara 

granskande till refererande.146 

Spridningen av politiska aktörer är inte heller särskilt god. Små partier får nästan 

inget utrymme alls medan Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna har mest. 
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Denis McQuail menar att mångfald kan uppnås bland annat genom att ge utrymme för 

olika åsikter.147 Vår undersökning visar i så fall på en brist på mångfald, åtminstone ur 

aktörssynpunkt. Å andra sidan är Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartierna 

de största partierna i Nordvästra Skåne varför det är naturligt att dessa får mest 

utrymme. Medierna skall ju också spegla samhället som det ser ut. Däremot kan man 

anmärka på att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inte fått något utrymme alls, 

fast de sitter med i Helsingborgs kommunfullmäktige. 

Sett till ämnesmångfalden drar vi slutsatsen att en del ämnesområden har ökat 

medan andra har minskat sedan fusionen. Också detta kan förklaras av förändringar i 

samhället och frågor som är aktuella just nu. Till exempel speglas finanskrisen i att 

andelen arbetsmarknads- och utbildningsfrågor ökat. Annars är det ungefär samma 

ämnen som dominerar i nyhetsartiklarna 2009 som det var före och direkt efter 

fusionen. 

Den geografiska mångfalden visar att tidningarna rapporterar mest från sina 

respektive hemmaplaner, Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. 

 Vad den lokala prägeln beträffar kan man diskutera vad som ska anses som fullgott 

för att tillgodose den lokala publiken. NST har några egna ortsvinjetter, men förutom det 

är i princip det enda ”unika” eller ”lokala” i de tre tidningarna att Landskrona Posten 

fortfarande har en del avsatt för den lokala sporten, som inte är publicerat i de två andra 

tidningarna. 

I övrigt är en stor del av materialet i dag sampublicerat, något som förmodligen inte 

hade hänt om inte tidningarna hade gått ihop. Tre tidningar har, i princip, blivit en och 

samma. 

 

8 Egen diskussion 

Det är intressant att se hur medieinnehållet i tidningar förändras över tid. Speciellt 

aktuellt blir detta i samband med ägarkoncentrationer och fusioner, något som blir en 

allt vanligare syn i Sverige. Vad som kommer hända i framtiden på mediemarknaden vet 

ingen. Konkurrensverket och Staffan Sundin är överens om att ägarkoncentrationen 

inom svenska medier kommer att fortsätta ytterligare.148 Det är ett antagande som vi 

delar med dem.  Om det visar sig att så är fallet anser vi också att undersökningar likt 
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denna är av oerhörd relevans. Mångfalden får inte komma i skuggan av ekonomiska 

rationaliseringar.  

Som tur är verkar mångfaldsdebatten vara levande och forskare är uppmärksamma 

på fenomen som vi sett på Nordvästra Skånes mediemarknad, och i övriga Sverige också 

för den delen. Det är viktigt att fusioner och sammanslagningar och dess eventuella 

konsekvenser även i fortsättningen undersöks. Både precis när detta händer och en tid 

efteråt. 

Tack vare att Börje Alström och Lars Nord gjorde sin studie har vi kunnat göra denna 

uppföljning, ett tillfälle som har varit värt att ta vara på. Nog för att Alström och Nord 

redan då jämförde en tid precis före och omedelbart efter fusionen, men att kunna se 

resultat över ett längre tidsspektra är också värdefullt. Detta är dock inte helt 

problemfritt. För att sådana här uppföljande undersökningar ska kunna genomföras är 

det mycket viktigt att alla data som rör den ursprungliga studien finns bevarade. Annars 

blir inte resultaten riktigt jämförbara. 

Syftet med den ändrade tidningssituationen i Nordvästra Skåne var att behålla den 

lokala prägeln på de olika editionerna, men samtidigt att rationalisera 

tidningsutgivningen.149 Nio år efter sammanslagningen kan vi konstatera, precis som 

Helsingborg Dagblad AB redan gör, att Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes 

Tidningar och Landskrona Posten är en och samma tidning, men i tre olika editioner.  

Hade tidningarna fortsatt att vara fristående konkurrenter är det sannolikt att det 

lokala stoffet hade gynnats i kvalité åtminstone, konkurrens är en drivkraft att räkna 

med.  

Man kan kanske inte säga att den inre mångfalden har gynnats i och med 

sammanslagningen, men man kan hursomhelst anta att det har blivit mindre likriktat än 

vad det hade varit om Bonnier varit enväldig, eftersom alternativet då förmodligen hade 

varit att Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar med Landskrona 

Posten hade fått lägga ner. Men detta kan vi endast spekulera i. 

Intressant vore dock om samma tidningar kunde undersökas igen om ett antal år för 

att då se om någon större förändring har skett. Kanske går de tre tidningarna ihop 

slutgiltigt och tar samma titel, eller kanske satsas det mer på webben. En del som inte vi 

tittade på men som kan vara aktuell ur forskningssynpunkt vore att undersöka 

Helsingborgs Dagblad AB, inte som ett tidningsföretag, men som mediehus. Förutom de 
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tre papperstidningarna finns ju även en webb och två gratistidningar som startats efter 

fusionen. 
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Bilaga 1 
Kodschema inre mångfald 
 
 
 
V1 Kodnummer 01 –   
 
V2 Mätperiod  1. Maj 2009 
 
V3 Datum  04 – 24 
 
V4 Publicerad i  1 Helsingborgs Dagblad 
   2 Nordvästra Skånes Tidningar 
   3 Landskrona Posten 
    
V5 Artikeltyp  1 Ledare 
   2 Insändare 
   3 Nyhetsartikel 
   4 Debatt 
   5 Övrigt 
 
V6 Ortsdatering 01 Bjuv 
   02 Bromölla 
   03 Burlöv 
   04 Båstad 

05 Eslöv 
   06 Helsingborg 
   07 Hässleholm 
   08 Höganäs 
   09 Hörby 
   10 Höör 
   11 Klippan 
   12 Kristianstad 
   13 Kävlinge 
   14 Landskrona 
   15 Lomma 
   16 Lund 
   17 Malmö 
   18 Osby 
   19 Perstorp 
   20 Simrishamn 
   21 Sjöbo 
   22 Skurup 
   23 Staffanstorp 
   24 Svalöv 
   25 Svedala 
   26 Tomelilla 

27 Trelleborg 
   28 Vellinge 
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   29 Ystad 
   30 Åstorp 
   31 Ängelholm 
   32 Örkelljunga 
   33 Östra Göinge 
   34 Övrig ort i Skåne  

35 Ortsdatering finns ej/ ej urskiljbar/ annan 
 
V7 Ämnesområde 01 Politik 
   Övergripande frågor 
 
   02 Arbetsmarknad 
   sysselsättning, nedläggningar/hot 
 
   03 Ekonomi (offentlig/privat) 
   skatter, levnadsstandard 
 
   04 Sociala frågor 
   vård, barnomsorg, äldreomsorg,  

brott, våld 
 
   05 Miljö/Natur 
   energi, försurning 
 
   06 Företagssamhet/Näringsliv 
 
   07 Kultur/Fritid/Föreningsliv 
   fritidsfrågor 
 
   08 Religion/Kyrka 
 
   09 Kommunikationer/Trafik 
 
   10 Utbildning/Skola 
 
   11 Massmedier 
 
   12 Jordbruk/Skogsbruk/Fiske/Jakt 
 
   13 EU/EMU 
    

14 Sjukvård/Landstinget 
 
   15 Ungdomar 
 
   16 Övrigt 
 
V8 Aktör  01 Allmänhet 
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   02 Organisation/ förening 
    
   03 Myndighet/ tjänstemän 
 
   04 Journalist/ redaktionell medarbetare 
 
   05 Experter 
 
   06 Student/ elev 
 
   07 Näringslivsrepresentant/ företagare 
 
   08 Lärare/ rektor   
 
   09 Kyrklig företrädare 
 
   10 Kändis 
 
   11 Bönder 
 
   12 Moderaterna/ MUF 
    
   13 Socialdemokraterna/ SSU 
 
   14 Vänsterpartiet 
 
   15 Folkpartiet 
 
   16 Kristdemokraterna 
 
   17 Centerpartiet 
    
   18 Miljöpartiet 
 
   19 Sverigedemokraterna 
 
   20 Sveriges Pensionärers Intresseparti 
    

21 Övrig aktör 
 

   22 Aktör saknas/Ej urskiljbar 
 
   23 Alliansen 
    
   24 Oppositionen 
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Bilaga 2 

Kodschema sampublicering 
 
 
 
V1 Kodnummer 01 –  
 
V2 Mätperiod  1. Maj 2009 
 
V3 Datum  04 – 24 
 
V4 Publicerad i 1 Helsingborgs Dagblad 
   2 Nordvästra Skånes Tidningar 
   3 Landskrona Posten 
   4 NST/LP 
   5 NST/LP/HD 
   6 LP/HD 
   7 HD/NST 
 
V5 Artikeltyp  1 Ledare 
   2 Insändare 
   3 Nyhetsartikel 
   4 Debatt 
   5 Övrigt 
 
 
V6 Sampubliceras 1 Ja, i HD/NST 
 i samma format 2 Ja, i HD/NST/LP 
   3 Ja, i NST/LP 
   4 Ja, i LP/HD 
   5 Nej, olika i alla tidningar där de är publicerade 
   6 Sampubliceras ej 
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Bilaga 3 
Kodinstruktioner 
 
Kodschema inre mångfald 
 
Kodnummer Varje artikel analyseras som en enhet. Varje 

artikel har fått ett nummer. Första artikeln har fått 
nummer 1, andra nummer 2 och så vidare. Vi 
bortser helt från första sidan men räknar med 
sista sidan då artiklar kan vara publicerade även 
där. 

 
Mätperiod   Undersökningen har en mätperiod. Mätperiod 1 

står för datum från och med 4 maj 2009 till och 
med 24 maj 2009. 

 
Datum   Varje artikel har kodats med ett nummer som  
 motsvarar tidningens utgivningsdag i månaden. 

Torsdag den 21 maj 2009 var en röd dag, då ingen 
tidning gavs ut. 

 
Publicerad i   Varje tidning som finns med i undersökningen har 

kodats med värdena 1, 2 eller 3. 1 står för 
Helsingborgs dagblad, 2 står för Nordvästra 
Skånes Tidningar och 3 står för Landskrona 
Posten. 

 
Artikeltyp   Artiklarna har delats in i olika artikeltyper. 

Ledare är artiklar som funnits på ledarsida under 
vinjetten ”Opinion”. ”Inblick”, ”Utblick” samt 
krönikor har alla kodats under kategorin ”Övrigt”. 
Debattartiklar har varit artiklar med rubriken 
debatt som funnits på ledarsidorna. Insändare är 
artiklar som funnits på tidningarna insändarsidor 
under vinjetten ”Min mening”. Artiklar under 
vinjetten ”Anslagstavlan” räknas inte som 
insändare, utan går under kategorin ”Övrigt”. 
Lokala nyheter är artiklar i tidningarnas A-del 
med lokal anknytning. Vi räknar förhandsartiklar 
och nyhetsreportage som nyheter. Personporträtt 
och rena reportage utan nyhetsvinkling har gått 
under ”Övrigt”. Vi räknar inte notiser med två 
utgångar eller färre. Övrigt är allt som inte passar 
in i ovanstående kategorier, exempelvis krönikor 
och resultatlistor. 
Vi bortser från faktarutor och enkäter. 
Vi bortser dessutom från allt inköpt material från 
nyhetsbyråer så som TT, AP, AFP, NTB, Reuters, 
Ritzan, Testfakta, FNB eller APA. 
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Vi räknar däremot de artiklar som haft bylinen 
HD/TT samt City. 
De artiklar som saknar byline men som är 
uppenbart material från nyhetsbyrå (exempelvis 
artiklar under vinjetten ”Världen” med 
ortsdatering ”Beirut”) har vi inte kodat. 

 
Ortsdatering Om artikeln haft en ortsdatering så har vi kodat 

den. Alla kommuner i Skåne finns med som 
alternativ. Övriga orter i Skåne har gått under 
”Övrig ort i Skåne”. Om ortsdateringen har varit 
exempelvis ”Skåne”, ”Stockholm” eller ”Helsingör” 
så har vi kodat den som ”Ortsdatering finns ej/ ej 
urskiljbar/ annan ortsdatering”. 

 
Ämnesområde En artikel kan behandla olika frågor. Med 

ämnesområde menas artikelns övergripande 
ämne. Om ämnesområdet inte finns eller har varit 
svårt att urskilja har vi kodat det som ”Övrigt”. 

 
Aktör Den som uttalar sig, eller omnämns i artikeln. Vi 

har bara räknat en aktör per artikel, en 
huvudaktör. Denna person är den som får mest 
utrymme eller är mest omnämnd. De artiklar som 
är Insändare har avsändaren som aktör.  

 
 
 
Kodschema sampublicering 
 
 
Kodnummer Varje artikel analyseras som en enhet. Varje 

artikel har fått ett nummer. Första artikeln har fått 
nummer 1, andra nummer 2 och så vidare. Vi 
bortser helt från första sidan men räknar med 
sista sidan då artiklar kan vara publicerade även 
där. 

 
Mätperiod   Undersökningen har en mätperiod. Mätperiod 1 

står för datum från och med 4 maj 2009 till och 
med 24 maj 2009. 

 
Datum Varje artikel har kodats med ett nummer 

sommotsvarar tidningens utgivningsdag i 
månaden. Torsdag den 21 maj 2009 var en röd 
dag, då ingen tidning gavs ut. 

 
 
Publicerad i   Varje tidning som finns med i undersökningen har 
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kodats med värdena 1, 2 eller 3. 1 står för 
Helsingborgs dagblad, 2 står för Nordvästra 
Skånes Tidningar och 3 står för Landskrona 
Posten. Om artikeln har varit har varit 
sampublicerad har den kodats med 4, 5 , 6 eller 7 
beroende på vilka tidningar artikeln varit 
publicerad i. Om artikeln varit sampublicerad i 
alla tre tidningar, men har haft färre än två 
utgångar i en av tidningarna, räknar vi bara att 
artikeln är sampublicerad i två av tidningarna. 

 
Artikeltyp   Artiklarna har delats in i olika artikeltyper. 

Ledare är artiklar som funnits på ledarsida under 
vinjetten ”Opinion”. ”Inblick”, ”Utblick” samt 
krönikor har alla kodats under kategorin ”Övrigt”. 
Debattartiklar har varit artiklar med rubriken 
debatt som funnits på ledarsidorna. Insändare är 
artiklar som funnits på tidningarna insändarsidor 
under vinjetten ”Min mening”. Artiklar under 
vinjetten ”Anslagstavlan” räknas inte som 
insändare, utan går under kategorin ”Övrigt”. 
Nyhetsartiklar är artiklar i tidningarnas A-del. Vi 
räknar rena nyheter, förhandsartiklar och 
nyhetsreportage som nyheter. Personporträtt och 
rena reportage utan nyhetsvinkling har gått under 
”Övrigt”. Vi räknar inte notiser med två utgångar 
eller färre. Övrigt är allt som inte passar in i 
ovanstående kategorier, exempelvis krönikor och 
resultatlistor. 
Vi bortser från faktarutor och enkäter. 
Vi bortser dessutom från allt inköpt material från 
nyhetsbyråer så som TT, AP, AFP, NTB, Reuters, 
Ritzan, Testfakta, FNB eller APA. 
Vi räknar däremot de artiklar som haft bylinen 
HD/TT samt City. 

 
Sampubliceras i samma format Om artikeln har haft samma form anser vi att den 

har sampublicerats i samma format. Bildens motiv 
har ingen betydelse. En artikel kan ha olika bild i 
olika tidningar, men fortfarande var 
sampublicerad i samma format. Om texten ser 
likadan ut, och tar upp samma yta i de tidningar 
där den är publicerad, så har den samma format. 

 


