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Inledning
När jag läser tidningarna eller lyssnar på radio och TV kan jag ibland märka att journalisten
inte känner till den plats han eller hon rapporterar om. Min tro är att det hänger samman med
att varken de själva eller någon av arbetskamraterna har en egen nära kontakt med området.
Journalisten är som en gäst hos verkligheten och det skapar i sin tur en känsla av främlingskap
hos de läsare och lyssnare som bor där och tar del av rapporteringen.
Där journalisten bor har han eller hon en mängd naturliga kontakter. Man vet vem som
är aktiv i hyresgästföreningen eller talesman för småföretagarna i centrum. Man ser med egna
ögon när gatan grävs upp eller om städningen och snöplogningen är dålig. Man hör genom
grannarnas barn hur skolan och dagis fungerar. Det här ger fördelar till journalisten i dennes
yrkesroll, men även fördelar till hans eller hennes omgivning. För den som känner en
journalist, även om det är ytligt, är det lättare att ringa när det finns en nyhet eller en önskan
att påverka. Här har journalisten i storstaden samma roll som den duktige lokalredaktören.
Journalisten har också en egen tyst kunskap om sitt område och den märks i rapporteringen.
Medieskugga är ett ganska nytt ord i svenska språket. Det står för det faktum att vissa
delar av Sverige knappast förekommer i medierna. Framför allt har vissa av storstädernas
förorter uppmärksammats för att de ligger i medieskugga.
Föreningslivet i Sverige är väl spritt. Det hålls lika många möten och finns lika många
intressanta synpunkter och opinioner i förorten som i Stockholms innerstad. Men de märks
sällan i medierna. De föreningsaktiva har inte samma naturliga mediekontakter. Och
medierna har inte själva kontakter i området. Då visar det sig att polisen eller de kommunala
myndigheterna många gånger blir den enda nyhetskällan.
Tidningar, radio och televisionen ger oss en stor del av vår världsbild. Vår personliga
erfarenhet, det vi lärt oss i skolan och de berättelser vi får genom släktingar och vänner ger
också bilder av världen omkring oss. Det händer att bilderna inte stämmer överens. Den
personliga bilden och mediebilden kanske berättar två helt olika saker, om exempelvis den
trakt där vi bor. Vilken bild är då sann?
Jag själv litar mest på mina egna sinnesintryck och det gör nog de flesta människor. När
sinnesintrycken inte stämmer med den bild medierna ger så minskar vår tilltro till medierna.
Vi kanske slutar läsa de tidningar som skriver på fel sätt om den verklighet vi känner till. Och
det behöver inte bero på att vi vill bli strukna medhårs och slippa obehagliga sanningar. Men
vi vill känna igen oss. Det kan också gå åt andra hållet. Vi börjar tvivla på vår egen bild av
verkligheten och på oss själva.
Det finns många vittnesmål, både i forskningsrapporter och i tidningsartiklar, som säger
att de som bor i storstädernas förorter anser att medierna behandlar dem och deras område
orättvist. Ofta står det inget alls. Eller också är det negativt. På vissa ställen verkar det helt
enkelt bara förekomma brott och fattigdom, i vart fall om man går efter mediebilden av dessa
platser. Men frågan är om mediebilden speglar verkligheten på ett rättvisande sätt. Eller är
rapporteringen snedvriden? Kanske påverkar mediebilden i sin tur verkligheten. Negativ press
kan påverka folk att flytta från ett område och positiv press gör området mer eftertraktat.
På platser där en tidning kommer ut, där det finns en lokalredaktion eller till och med
finns flera tidningar och en radiostation, där blir bevakningen bredare och djupare. Det är
självklart. Kanske spelar det även roll för rapporteringen var journalisterna själva bor. Det har
vi hittills inte kunnat veta för vi har inte på ett systematiskt sätt haft kunskap om var de bor.
Den här rapporten vill ge underlag för en sådan diskussion.
Det finns en hel del undersökningar om den svenska journalistkårens politiska
uppfattning. Den anses viktig att känna till när man ska bedöma innehållet i medierna.
Journalisterna själva är medvetna om detta. För de flesta journalister ingår det i yrkesrollen att
personliga politiska preferenser inte på ett otillbörligt sätt ska påverka arbetet.
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Arbetsledningen på redaktionerna brukar också se det som sin uppgift att bevaka så att inte
medarbetarnas personliga politiska åsikter påverkar innehållet.
Även journalistkårens sociala bakgrund och tillhörighet är ganska väl kartlagd. Vilken
samhällsklass de kommer ifrån och vilken klass de nu tillhör kartläggs med jämna mellanrum.
Det anses spegla deras värderingar och rapportering.
Kunskapen och medvetenheten om bostadsortens betydelse finns inte på samma sätt.
Journalisterna är troligen till stora delar omedvetna om hur deras eget boende kan påverka den
bild de ger av verkligheten.
Uppgifter från journalisternas fackförbund
Jag intresserade mig för detta ämnesområde när jag förberedde mig inför en debatt på
Fackförbundspressens Dag i november 2006. Ämnet för debatten var integration i medierna.
Jag har länge funderat över hur journalisternas boende påverkar deras rapportering, så jag
började leta efter uppgifter om detta. Att sådana inte fanns gjorde min nyfikenhet större. Den
här rapporten är resultatet av denna nyfikenhet.
Från Svenska Journalistförbundet har jag fått tillgång till uppgifter om var
medlemmarna bor, uppdelat på postnumrets tre första siffror. Det gäller yrkesaktiva
medlemmar, inte pensionärer och studerande. SJF:s uppgifter har jag kombinerat med
uppgifter från posten om hur många hushåll som bor inom varje postnummerområde. Jag har
för varje område räknat ut en kvot, antal journalister per 1000 hushåll.
Nu ska genast sägas att i all statistik kan det finnas fel. Postens indelning av våra
adresser i postnummer följer inte alltid gränserna mellan församlingar, stadsdelar, kommuner
och län. Därför blir en del geografiska uttryck i den här rapporten ungefärliga. Rapporten
bygger på uppgifter om fackligt organiserade journalister. De som står utanför facket finns
inte med. Organisationsgraden bland journalister i Sverige är dock mycket hög. Och detta var
den statistik som fanns tillgänglig och är den bästa hittills. Mer om metoden för
undersökningen finns att läsa i slutet av rapporten.
Journalistfria zoner
Bland journalistkollegor har jag då och då hört skämt om att alla journalister bor på
Södermalm i Stockholm. Min undersökning visar att skämtet har en verklighetsbakgrund.
Väldigt många journalister bor på Södermalm. Det finns också nästan journalistfria zoner.
Vissa av storstädernas förorter hör dit. Det gör också många industriorter. Det gäller
samhällen vilkas namn du läser på syltburken eller ättiksflaskan i kylskåpet, de namn som
finns på etiketten i mössan eller arbetsoverallen, de namn som finns på leksakstågen och
verktygen, på hushållsrullarna och påsen med gödningsmedel till trädgården. Den här
undersökningen visar att på de platser, vilkas namn du hittar på etiketterna, bor väldigt få
journalister.
Det finns alltså en klassaspekt i undersökningens resultat. På de ställen där arbetare bor,
där bor det inte särskilt många journalister. Samtidigt ska sägas att journalisterna inte heller
verkar trivas i utpräglade överklassområden. Östermalm och Djursholm i Storstockholm,
liksom Askim i Göteborg, är inte hemort för särskilt många journalister.
Dagens svenska arbetarbefolkning kommer i stor utsträckning från andra länder. När
arbetarnas bostadsområden är underrepresenterade så gäller det även invandrarnas. Det är ett
annat resultat av undersökningen. Det finns en etnisk aspekt. Det är värt att fundera över vad
detta betyder för demokratin. När vissa områden och människor som bor där sällan omtalas i
medierna eller i huvudsak förekommer i negativa sammanhang påverkar det
samhällsutvecklingen.
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Självklart bor journalisterna, som alla andra yrkesgrupper, där jobben finns. Det finns
fler jobb i Stockholm, därför bor man där. Samma sak gäller på de orter där både lokalradion,
de stora tidningarna och televisionens har sina redaktioner. Där finns många jobb och därmed
många journalister. Men det här räcker inte som förklaring till bostadsmönstret. Journalisten
gör även ett eget val.
Värdet i den här rapporten hoppas jag är att det nu finns fakta i ett ämne som borde vara
värt en ordentlig diskussion. Jag hoppas att rapporten ska ge underlag till en vidare diskussion
kring begreppet medieskugga, demokrati och deltagande. Den kan också ge analyser av
mediernas innehåll en ytterligare dimension. För journalisterna och medieföretagen kan det
också bli en tankeställare. Vilken roll vill jag ha som journalist? Vilken verklighet vill jag
skriva om? Hur lär jag känna den verkligheten? Man kan försvåra eller förenkla sitt yrkesliv
beroende på var man bosätter sig.
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1. Stockholm
Knivsöder
- Knivsöder, svarade Amelia Adamo på frågan om var hon bor. Det var en intervju i Svenska
Dagbladet strax före nyåret 2006/07.
Amelia Adamo är en av Mediesveriges viktigaste makthavare och en av de bäst betalda.
Hon är framgångsrik chefredaktör och nästan alla tidningsjobb hon tar i blir pengar.
Varför bor Amelia på västra Södermalm och varför kallar hon sin hemort ”Knivsöder”?
Kanske gör hon bara som ”alla andra”. Västra Södermalm, där församlingen heter Högalid
och postnumret börjar med 117, är det mest journalisttäta området i hela Sverige. Här finns
drygt 13 000 hushåll och 371 journalister.
Förr i världen, när Södermalm var en arbetarstadsdel, gällde trakterna kring Högalid för
knivsöder. Där drogs kniv. Det var en fattig, oglamorös, relativt sent bebyggd och mycket
tätbebyggd utkant av Söder. 1910 och 20-talens hårdexploaterade förort. På 1930-talet
bebyggdes även halva Reimersholme, bland annat med några av Stockholms allra första
höghus. Och under miljonprogrammets år, 1960- och 70-talen, blev det nya hyreshus längs
Hornsgatan och i Tanto, bland annat där Rosenlunds ruggiga ålderdomshem hade rivits. Flera
av husen fick sin tids nymodighet, loftgångar. Även baksidan av Hornsgatan, Lundagatan och
Brännkyrkagatan, fick nya hus. Andra halvan av Reimers, där spritfabriken hållit till,
bebyggdes av HSB.
Än i dag är Södermalm en av de mest brottsbelastade stadsdelarna i Stockholm.
Slagsmål, fylla och ungdomsrån förekommer oftare än i de flesta förorter. Mediebilden av
Södermalm är dock annorlunda. Ingen talar i dag om Högalid som ett miljonprogramsområde,
trots att här alltså finns rätt så många hus byggda under miljonprogrammets år. Men
journalistkåren vet att det vanliga vardagslivet på Södermalm inte domineras av misshandel,
inbrott, rån eller fula loftgångshus. Journalisterna vet det, för de bor här. Därför präglas inte
heller mediebilden av Södermalm av de många brott och det fylleri som faktiskt förekommer.
De förtigs inte heller, utan rapporteras regelbundet i notisspalterna, där de anses höra hemma.
Den här tabellen visar hur tätt journalisterna bor på Södermalm i Stockholm. Tabellen visar
både antal journalister och journalister per tusen hushåll.
Stadsdel på Södermalm
Journalister:
Västra (väster om Ringvägen)
371
Östra (öster om Götgatan)
453
Mellersta (mellan Ringvägen och Götgatan) 435
Hela Södermalm
1 259

Antal Per 1000 hushåll
27,5
19,4
18,7
20,9

Det är innerstan som gäller
Av drygt 13 000 journalister i min undersökning bor alltså 1 259 på Södermalm. Det är nio
procent av alla. Av svenska folket bor 1,1 procent på Södermalm. 2 522 journalister bor i
Stockholms innerstad. Det är 19 procent av alla. 3,1 procent av svenska folket bor i
Stockholms innerstad. I hela Stockholms län bor 21 procent av svenska folket och 42 procent
av journalisterna. Den svenska journalistkåren är alltså starkt koncentrerad och centrum ligger
på Södermalm i Stockholm. Södermalm är en del av innerstaden och hela Stockholms
innerstad är populär bland journalisterna. Men det är stor skillnad på de olika stadsdelarna
inom Stockholms innerstad, vilket framgår av följande tabell.
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Stadsdel i Stockholms innerstad
Södermalm
Vasastan
Kungsholmen, inkl Essingeöarna
Gärdet, inkl Djurgården
Östermalm
Norrmalm, inkl Gamla Stan
Stockholm 50 + Stockholm norr,
inkl studentstaden Frescati
Hela Stockholms innerstad

Journalister:
1 259
459
404
149
148
90
13
2 522

Antal Per 1000 hushåll
20,9
19,2
14,3
7,8
7,4
12,9
1,3
14,9

Östermalm och Gärdet, som gäller för att vara fina adresser, är inte lika attraktiva bland
journalisterna som Södermalm och Vasastan, med sin mer proletära historia. Ändå finns både
radiohuset, TV-huset och TV4 på Gärdet. Dagens Nyheter och Expressen har sina tidningshus
på Kungsholmen, två busshållplatser från västra Södermalm. Att få journalister bor i det stora
studentområdet är naturligt. Journalisterna är ju i allmänhet inte längre studenter. Till området
hör dock även en del vanliga stadsdelar, som Ekhagen.
Hela Stockholms innerstad är ett stadsområde med flerfamiljshus. Bara på Stora
Essingen finns några hundra villor, men även här bor de flesta i flerfamiljshus. Vi kommer att
se längre fram i rapporten att journalister hellre bor i flerfamiljshus än i villa och radhus.
Därmed blir det utpräglade stadsområdet i Stockholms innerstad lockande. Tidigare fanns
både industrier och arbetare i Stockholms innerstad, särskilt på Södermalm och Kungsholmen
och i delar av Vasastan. Men de flesta industrierna flyttade för ganska många år sedan. Inte
heller arbetarbefolkningen finns kvar i någon större utsträckning. Delar av Kungsholmen,
uppe kring Stadshagen, kan fortfarande sägas vara en arbetarstadsdel. Men som helhet har
innerstaden ändrat karaktär. På de gamla industritomterna byggs nya lägenheter, numera mest
dyra bostadsrätter. Stockholms stad har också sedan 1990-talet haft politiken att sälja ut sina
hyreshus. Även privata hyresvärdar har sålt till bostadsrättsföreningar. Därmed har det blivit
fler bostadsrätter och färre hyreslägenheter i Stockholms innerstad. Hyresgäster med låga
inkomster flyttar från innerstan och efter dem flyttar mer välbeställda in. Den här
segregationen har gått snabbare under de perioder då Stockholm har haft en borgerlig
majoritet, men rörelseriktningen har varit densamma oavsett politisk maktväxlingar i
stadshuset.
Ut i förorten
Det är alltså innerstaden som gäller när journalister söker bostad. Tar vi oss utanför tullarna
träffar vi färre journalister ju längre vi far med tunnelbanan och bussarna. De följande två
tabellerna gäller förorter inom Stockholms kommun.
Stockholms ytterstad, en topplista söder om Söder
Stadsdel
Årsta + Hammarby Sjöstad
Johanneshov
Hägersten
Enskede
Skarpnäck
Älvsjö
Bandhagen
Farsta
Skärholmen
Hela Söderort

Journalister:
194
197
319
124
90
69
44
33
27
1 097

Antal Per 1000 hushåll
13,6
11,4
10,4
10,3
7
6,4
2,7
2,2
2
7,7
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Johanneshov ligger precis utanför Södermalm och är en viktig knutpunkt för tunnelbana,
bussar och tvärbanan. Det är alltså lätt att ta sig till jobbet om man bor i Johanneshov. Här
finns också Aftonbladets stora tidningshus.
Årsta är en stadsdel från 1940- och 50-talen och var på sin tid modern, en föregångare
till Vällingby och en stadsdel för arbetare. Under åren har nya hus byggts, både på 1960-talet
och på 90-talet och senare. De nyaste bostäderna är flotta och dyra. De senaste fem åren har
stadsdelen fått ett lyft. Spårvagnen ”Tvärbanan” har medfört snabbare kommunikationer.
Pendeltågen har också fått en station här, Årstaberg. Samtidigt har en bullrande trafikled
försvunnit ned i en tunnel, ”Södra länken”. Ännu fler bostäder kommer därför att byggas i och
kring Årsta.
Hammarby sjöstad ligger, liksom Årsta, precis utanför innerstan. Stadsdelen är känd för
sina moderna och dyra bostäder. Här är det nybyggt, tätt och designat. Många bor i bostadsrätt
som säljs till höga priser och de hyreslägenheter som finns är dyra. Det är alltså inte en
stadsdel för fattiglappar. Tvärbanan som även går genom Årsta slutar här. Både Årsta och
Hammarby Sjöstad består helt av flerfamiljshus. I Årsta har visserligen ett antal ”stadsradhus”
byggts, men områdets karaktär är ändå stadslik.
Hägersten och Enskede är annorlunda. Här är det blandat villor och flerfamiljshus. De
villor som finns är dyra, trots att många av dem en gång byggdes av arbetare inom ramen för
Stockholms då framsynta system för självbyggeri. Det gav vanliga arbetare en möjlighet att få
ihop till kontantinsatsen genom sin egen arbetsinsats. Men det var länge sen. Nu har dessa
områden genomgått en social förvandling. Fortfarande kan man ändå säga att både Hägersten
och Enskede är ekonomiskt och socialt blandade områden, fast som genomsnitt på den övre
halvan av samhällsstegen.
Skarpnäck och Älvsjö, som kommer därnäst i vår tabell, innehåller också såväl villor
som hyreshus och bostadsrätter. Socialt är områdena inte lika välmående och politiskt är de
något rödare. Här finns fler arbetare, fler invandrare och färre journalister.
Tittar vi på postadresserna Bandhagen, Farsta och Skärholmen kommer vi till de mest
utpräglade arbetarområdena. Här är inkomsterna lägre än snittet i stan. Vad gäller husen så
finns både villor, radhus, hyreshus och bostadsrätter. Men det är fler hyreshus. Villor och
radhus är inte så stora och flotta som i Hägersten och inte på långt när lika dyra. Här, där
tunnelbanenätet slutar, bor också betydligt fler invandrare. Och ännu färre journalister.
Det finns ett tydligt mönster på denna resa. Ju fler arbetare, låginkomsttagare och invandrare
ett område har, desto färre journalister bor där.
”Skärholmsfruarna” blev ett begrepp i det politiska Sverige när stadsdelen var nybyggd
i slutet av 1960-talet. De var ett antal kvinnor i Skärholmen som protesterade mot höga
matpriser och fick till och med den myndige finansministern Gunnar Sträng i gungning. En
lyckad utomparlamentarisk aktion av aktiva medborgare som lyckades få den politiska
dagordningen att gälla deras konkreta problem. Skärholmens invånare satte sig i respekt. Nu,
närmare 40 år senare, är mediebilden av Skärholmen och dess invånare annorlunda. Dagens
Nyheter hade för ett antal år sedan en särskild mobil redaktion i Skärholmen. Det var ett
försök att ändra den negativa bilden av stadsdelen. Då var det en journalist som bemannade
redaktionen. Men i Skärholmen bor 27 journalister enligt vår statistik. Vi vet inte vad de har
för dagliga arbetsuppgifter, men de verkar inte vara lokalredaktörer. Om de hade haft som
jobb att skriva och berätta om sin stadsdel, så skulle vi ha en fyllig och mångsidig mediebild
av Skärholmen. Men det har vi inte. Skärholmen förekommer sällan i medierna och när det
sker så är det nästan alltid i negativa sammanhang.
Stockholms ytterstad, en topplista västerut
Vi åker tillbaka in mot stan och tar tunnelbanan västerut från Stockholms innerstad. Här är
tabellen:
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Stadsdel i Västerort
Bromma, Alvik, Blackeberg, Ulvsunda
Vällingby
Spånga, Rinkeby
Hässelby
Kista
Hela Västerort

Journalister:
245
47
63
35
30
420

Antal Per 1000 hushåll
11,2
3,7
3,4
2,3
2,2
5,2

Bromma ligger närmast innerstan. Här finns några av Stockholms allra finaste villor. Här
finns områden med hög social status i stan. Kungabarnen gick till exempel sina första skolår i
Bromma. Andra delar av Bromma, särskilt de som ligger nära t-banestationerna, har mer
normala hyreshus. Som helhet är Bromma ändå en välbärgad del av Stockholm och politiskt
en blå. Journalisterna bor ganska tätt här, precis som i de södra närförorterna.
Det är betydligt glesare mellan journalisterna i övriga Västerort. Vällingby var 1950-talets
mönsterförort. Det skulle inte bli en sovstad utan man satsade på ABC, arbete, bostad och
centrum. Men journalisterna bor glesare här.
Hässelby ligger utanför Vällingby och har mer karaktären av sovstad. Kring T-banan
finns flerfamiljshus, längre bort enorma villa- och radhusområden. Och i Hässelby är det ännu
längre mellan journalisterna.
Det hade varit intressant att se om Spånga, som mest består av villor, skiljer sig från
stadsdelarna Rinkeby, Tensta och Hjulsta på Järvafältet. Men det går inte. Stadsdelarna är
olika, men de tre första siffrorna i postnumret är desamma, 163. Vi kommer alltså inte
närmare än så här. Södra Järvafältet med Rinkeby, Tensta och Hjulsta är känt för sina många
invandrare. Rinkebysvenska har blivit ett begrepp för det speciella uttal och den satsmelodi
som många förortsungdomar har lagt sig till med. I hela området bor 63 journalister, 3,4 på
tusen hushåll.
Kista omfattar tre stadsdelar på norra Järvafältet, Kista, Husby och Akalla. Det är
Stockholms rödaste del, politiskt sett, med den postnummerindelning vi använder här. Här bor
också många invandrare, särskilt en hel del som det har gått bra för. Ett tydligt mönster är att
invandrare som bott några år i Sverige, fått jobb och ordnad ekonomi, köper bostadsrätt eller
radhus i Kista eller Akalla. Ofta flyttar de då från södra till norra Järvafältet. I Kista finns gott
om jobb. Industriområdet kallas Sveriges Silicon Valley. Ändå finns här även många
arbetslösa. Det är inte så många av dem som arbetar i Kista och också bor här. Och här bor
inte särskilt många journalister, 30 personer, 2,2 per tusen invånare.
Så här kan Stockholm beskrivas år 2007:
”Jag föddes i ett krigshärjat land där det ibland inte fanns mat för dagen. Väl i Sverige fick jag
smaka på det goda livet när jag bodde på Hässelby Slott i nio månader. Det var fullt på
flyktingförläggningarna så vi fick ett oplanerat kungligt mottagande. Sen hamnade jag i
”Arabdalen” i Stockholmsförorten Hässelby som var ett område för socialfall. ….
Första gången jag flyttade hemifrån var till Odenplan. Efter några månader gjorde jag en Tshirt där det stod ”HÄSSELBY”. Jag kände mig inte hemma bland Tiger-skjortorna och
backslickfrillorna och ett halvår senare var jag tillbaka i Hässelby. …
Jag hade hört att Södermalm var lite softare och fortfarande hade arbetarkänsla. Men efter ett
år i Hornstull med lattesörplande och i-landsgnäll skrek mitt hjärta efter förorten.
Återvändardrömmen som så många blattar snyftat om hade klickat in big tajm.”
Zanyar Adami i Svenska Dagbladet 17 januari 2007
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Ut i spenaten
Hittills har vi hållit oss inom Stockholms kommun, även om postnumren inte alltid följer
kommungränsen. Nu ger vi oss ut i förortskommunerna, ut i spenaten säger en del inbitna
Stockholmare.
Från Slussen på Södermalm går bussarna över Danvikstull ut mot Nacka och Värmdö
och tågen genom Nacka till Fisksätra och Saltsjöbaden. Förr sa man att Nacka ägdes av
Wallenberg och Gustavsberg av Konsum. I Nacka ligger fortfarande Atlas Copcos fabriker.
Tidigare fanns här även Svenska Fläktfabriken. Så Nacka är sedan gammalt en
metallarbetarstad, men den karaktären har ändrats. Nacka är i dag en kommun för
höginkomsttagare. Hela Saltsjöbadens köping, med hotellet, järnvägen, badet, kyrkan och
gymnasiet, byggdes av Wallenbergarna. Numera ingår Saltsjöbaden i Nacka kommun.
Kommunen ligger i dag på åttonde plats av landets 290 kommuner då det gäller andelen
miljonärer. Mer än var fjärde vuxen Nackabo äger en miljon, när skulderna är avdragna,
berättar statistiska centralbyrån.
I Gustavsberg dominerade kooperationen näringslivet. Porslinsfabriken, med utrustning
för både badrum och köksbord, fick sitt namn från orten. I dag är Gustavsberg centrum i
Värmdö kommun, dit även en stor del av skärgården hör.
Dagens journalistresa över Danvikstull och österut ger följande bild:
Öster om Slussen och Danvikstull
Område
Journalister:
Nacka, Älta
178
Saltsjöbaden, med Fisksätra
31
Saltsjö-Boo, med Orminge
59
Gustavsberg
50
Värmdö (utanför Gustavsberg)
29
Södra o mellersta skärgården *
6
Hela området
353

Antal Per 1 000 hushåll
10
4,3
5,7
6,5
5,7
2,5
7,0

* Här ingår följande postadresser: Ingmarsö, Gällnö, Skälvik, Nämdö, Runmarö, Sandhamn,
Djurhamn, Stavsnäs, Stavsudda, Möja, Ornö, Utö.

Tabellen här ovan är sorterad efter avståndet till Slussen och Stockholms innerstad. Nacka
ligger närmast Stockholms innerstad. Här finns många flerfamiljshus, men även rätt många
villor och radhus. Och ganska många journalister, i Nacka bor 178 journalister, 10 per tusen
hushåll. Kanske spelar det in att PP Pension (tidigare Pressens Pensionskassa) äger ett antal
fastigheter med sammanlagt 301 lägenheter i Nacka. Alla som bor här är inte journalister,
men en hel del. (Läs mer om PP:s lägenheter på sidan 48.)
Postnummer 133, Saltsjöbaden, innehåller områdets mest överklassbetonade och mest
proletära delar. Egentliga Saltsjöbaden är till stora delar ett rikemansgetto. Fisksätra präglas
av höga hus och låga löner, men här finns även ett stort radhusområde där familjer med
vanliga inkomster kan hitta ett marknära boende till relativt rimliga priser. Men journalisterna
är färre än i Nacka, 31 personer, 4,3 per tusen hushåll.
Skärgården ligger längst bort och här bor bara ett fåtal journalister. Där innanför finns
Värmdö. Ju längre ut från Stockholms innerstad man kommer, desto färre journalister.
Resorna spelar säkert roll när journalisterna väljer bostad. SL-buss eller Waxholmsbåt finns
nästan överallt, men turlistan är glesare och restiden längre ju längre ut man kommer.
Närmare stan är kommunikationerna tätare och snabbare. Sammantaget bor det relativt många
journalister i hela detta område.
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Söder om Stockholm
De följande två tabellerna är inte geografiska resor utan de är rangordnade efter antalet
journalister. Här är en topplista, eller en bottenlista, över antalet journalister i förhållande till
antalet hushåll i kommunerna söder om Stockholm. Nu märks det att vi är långt från
Stockholms innerstad.
Söder om Stockholm
Område
Huddinge
Södertälje
Botkyrka
Haninge
Tyresö
Nynäshamn, med Ösmo, Muskö, Sorunda
Rönninge (Salems kommun)
Nykvarn
Hela området

Journalister:
178
49
48
44
37
15
13
8
392

Antal per 1 000 hushåll
2,7
1,3
1,5
1,4
2,2
1,3
2,3
2,4
2,2

Journalister:
243
113
82
81
68
57
48
47
45
39
29
29
28
22
18
949

Antal per 1 000 hushåll
7,1
5,8
3,2
3,2
3,7
2,1
3,1
1,8
3,6
3,5
6,7
1,7
3
1,3
1,1
3,4

Norr och väster om Stockholm
Område
Solna
Lidingö
Täby
Sollentuna
Sundbyberg
Järfälla
Åkersberga
Norrtälje, med Väddö, Rimbo, Hallstavik
Danderyd, m. Djursholm, Stocksund
Vallentuna
Vaxholm
Kungsängen, Bro, Bålsta
Ekerö
Upplands Väsby
Sigtuna, Märsta
Hela området

Vi kan jämföra tabellerna ovan med uppgifter om var i Sverige de högsta inkomsterna finns.
Det är, enligt statistiska centralbyrån, i Danderyd, Lidingö, Täby, Nacka och Sollentuna.
Välmående områden, som Danderyd och Täby är inte de mest attraktiva för journalister. Då
drar den gamla arbetarstaden Sundbyberg faktiskt mer, räknat per hushåll. Det är samma
mönster som i Stockholms innerstad, där Östermalm och Gärdet drar till sig färre journalister
än Södermalm. Journalisternas bostadsval påverkas rimligen av att Solna och Sundbyberg
ligger nära Stockholms innerstad och har tunnelbana.
Ändå finns ett tydligt klassmönster. Journalisterna bor inte så tätt i de mest utpräglade
rikemansområdena. Kanske var det detta som avspeglade sig hösten 2006, när medierna med
häpnad beskrev levnadsvillkoren bland de fina villorna i Djursholm. En av
”djursholmsfruarna”, Maria Borelius, ingick ju för en kort tid i den nya regeringen.
Främlingskapet i media, inför det som verkade vara normala levnadsomständigheter i
Djursholm, var totalt.
Det kan också vara värt att notera att i såväl Norrtälje, som i Nynäshamn och Södertälje,
kommer lokala dagstidningar ut. Här finns alltså en lokal arbetsmarknad för journalister som
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gör att man kunde vänta sig att fler bodde där. Men alla tre städerna slåss i bottenligan på vår
lista, med 1,8 (Norrtälje) respektive 1,3 (Nynäshamn och Södertälje) journalister räknat på
tusen hushåll. Det kan vara så att redaktionerna är små. Det kan också vara så att en del
journalister som har sina arbetsplatser här ändå bor i Stockholm. Till Norrtälje finns snabba
bussar, till Nynäshamn och Södertälje pendeltåg. Restiden är kring en timme.
Ännu mer i detalj
På Ankdammsgatan i södra Solna och på gatorna intill har PP Pension (Pressens
Pensionskassa) 576 lägenheter. Här, med postnummer som börjar på 171, bor så många
journalister att det slår igenom i vår statistik. När man ibland talar om debatten i den svenska
ankdammen, så kan det alltså ha en mycket konkret innebörd.
Tabellen visar antalet journalister per tusen hushåll i Solnas tre delar:
Postnummer och ort
171. Solna Södra
170. Solna Bergshamra
169. Solna Norra
Hela Solna

Journalister
136
41
66
243

Antal Per 1 000 hushåll
10,8
6,4
4,3
7,1

Även i andra förorter kan man se skillnader. Sundbyberg är en gammal arbetarstad. Men i dag
bor arbetarna inte i centrala Sundbyberg utan i Hallonbergen och Rissne, och där bor inte så
många journalister. I centrala Sundbyberg är journalistkvoten 4,5, i Hallonbergen/Rissne är
den hälften, 2,3.
Nära Stockholms city finns ett klart samband mellan många journalister och
flerfamiljshus. När vi kommer längre bort finns ett omvänt samband. Här bor det betydligt
färre journalister. Men de som bor här hittar vi oftare i områden med många småhus än i
utpräglade flerfamiljsområden.
Sigtuna kommun är ett exempel. Den gamla staden Sigtuna vid Mälarens strand är känd
för ruiner, internatskolor, kursgårdar och den kyrkliga Sigtunastiftelsen. Här finns 60 procent
av bostäderna i småhus, 40 procent i lägenheter. På andra sidan skogarna finns den moderna
förorten Märsta, intill Arlanda flygplats, som är en av landets största arbetsplatser. I Märsta
bor de flesta i lägenhet. Bara 36 procent av bostäderna är småhus. I Sigtuna bor journalisterna
dubbelt så tätt som i Märsta. Två journalister per tusen hushåll finns i Sigtuna, 0,9 i Märsta.
Järfälla är en blandad kommun. Här finns både höghus och villaområden. I vår statistik kan vi
urskilja den gamla industriorten Kallhäll, med journalistkvoten 1,8, från resten av Järfälla
kommun, med kvoten 2,2. I Järfälla är 50 procent av bostäderna småhus, i Kallhäll 28
procent. Skillnaden kan tyckas liten, men den är tydlig.
Huddinge kommun består av centrala Huddinge där även områdena Segeltorp, Visättra
och Grantorp ingår. Här bor drygt hälften i villa. I öster ligger Skogås, som gränsar till
Tyresö. I väster finns Vårby, som ligger mellan Stockholmsförorten Skärholmen och Fittja i
Norra Botkyrka. Det finns vissa skillnader i journalisttäthet.
Postnummer och ort
141. Huddinge C
142. Skogås
143. Vårby
Hela Huddinge

Journalister
Antal
78
18
7
103

Per 1 000 hushåll
3,2
2
1,7
2,7

Andel hushåll
i småhus
54 %
43 %
6%
46 %

Botkyrka är kanske den kommun i Stockholms län som har blivit mest känd som lågstatusoch problemområde. Men även här verkar det finnas en gräddhylla, med relativt välavlönade
människor och en blandad bebyggelse av villor, radhus och lägenheter. Centrum i kommunen
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ligger kring Tumba. Mesta folket bor i norra Bokyrka med stadsdelarna Norsborg, Alby och
Fittja. Där bor 80 procent i flerfamiljshus och det är glest mellan journalisterna. I Tullinge
finns den största andelen villor och även största andelen journalister.
Postnummer och ort
146. Tullinge
147. Tumba
145. Norsborg
Hela Botkyrka

Journalister
Antal
23
13
12
48

Per 1 000 hushåll
3,6
1,2
0,8
1,5

Andel hushåll
i småhus
55 %
49 %
20 %
36 %

Det finns ett tydligt socialt mönster i den här statistiken. I Stockholms innerstad bor de rika i
lägenhet. I förortskommunerna är det oftast de fattiga som bor i lägenhet. I områden, som i
andra sammanhang kallas resurssvaga, där inkomsterna är lägre och arbetslöshet vanligare än
på andra håll, bor relativt många invandrare, men få journalister.
Småhus, både ja och nej
Det verkar finnas en villafaktor som pekar åt olika håll. Det första intrycket av denna statistik
är att ju fler småhus som finns i ett område, desto färre journalister bor där. Andra
undersökningar har också visat att journalister i högre utsträckning bor i flerfamiljshus, om
man jämför dem med befolkningen som helhet. Den senaste stora journalistundersökningen,
som gjordes vid Göteborgs Universitet år 2000, visar att 57 procent av journalistkåren bor i
flerfamiljshus, att jämföra med 30 procent av svenska folket mellan 30 och 64 år. I Stockholm
bor hela 73 procent av journalistkåren i flerfamiljshus. (Weibull m fl: JMG Granskaren 2-3
2001)
I Stockholms innerstad, där det nästan bara finns flerfamiljshus, bor flest journalister.
Kommer vi utanför innerstaden finns dock ett annat mönster. Här verkar de blandade
områdena vara mest attraktiva för journalisterna. Och längst bort från Stockholms city är det
bostadsområden med flest villor som drar till sig journalister.
Förorten i medieskugga
Nu vet vi var journalisterna i Stockholmsområdet bor. Spelar det någon roll för vad som
publiceras i tidningar, radio och tv? En färsk undersökning får belysa denna fråga. Boken
Medieskugga av forskarna Lars Nord och Gynnar Nygren kom ut år 2002. Den väckte en hel
del debatt och handlar om hur vissa delar av landet, framför allt storstädernas förorter, har
hamnat i medieskugga. I en del av boken granskar de i detalj hur mycket medierna skriver om
olika delar av Storstockholm. Även den bild medierna förmedlar från olika områden och vilka
källor de använder analyseras.
Forskarna gick igenom tidningarna Dagens Nyheter, Metro, Svenska Dagbladet,
Aftonbladet och Expressen under tre veckor i november 2001. Dessutom granskades
nyhetssändningarna i Sveriges Televisions lokala program ABC-nytt, TV4 Stockholm och
Radio Stockholm, som ingår i Sveriges Radio.
I sin doktorsavhandling Skilda medievärldar, lokal offentlighet och lokala medier i
Stockholm fortsatte Gunnar Nygren denna undersökning. Han har tillfört tidningen City, som
startade år 2002. Gunnar Nygren undersökte nyheterna i tidningen City under tre veckor
hösten 2003. Det är det sammanlagda resultatet, inklusive City, som refereras här.
Det publicerades drygt 1 300 olika artiklar, notiser och inslag om Storstockholm under de tre
veckorna. Forskarna tog då inte med riksnyheter, utan bara lokala och regionala nyheter som
hade med Stockholm, länet och kranskommunerna att göra. Intressant för vår undersökning är
om det finns skillnader mellan stadsdelar och kommuner, och det gör det. Så här fördelar sig
nyhetsinslagen geografiskt:
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Område
Stockholm innerstaden
Stockholm, ytterstaden
Stockholm som helhet
Regionala frågor
Kranskommunerna
Summa

Antal artiklar/notiser
Andel
302
23 %
163
12 %
222
17 %
350
27 %
274
21 %
1 311
100 %

Denna tabell kommer från Skilda medievärldar, övriga sifferuppgifter är ur boken Medieskugga.

Innerstaden får också mest utrymme i medierna. Kranskommunerna, där en majoritet av
befolkningen bor och där också de flesta arbetsplatserna finns, får 15 procent av utrymmet i
medierna. Och av detta utrymme så ägnas nästan hälften, 42 procent, brott och olyckor.
Vissa förortskommuner förekom oftare än andra i medierna. Här är tabellen:
Kommun
Antal artiklar/notiser
Nacka
31
Värmdö
27
Österåker
20
Huddinge
19
Botkyrka
18
Sigtuna
18
Sollentuna
16
Solna
14
Haninge
8
Ekerö
8
Övriga 12 kommuner
50
Summa
229

Typen av nyheter skiljer sig mellan de olika områdena. Andelen inslag om brott och olyckor
är lägst i innerstaden, 32 procent, högre i Stockholms ytterstad, 39 procent, och allra högst i
kranskommunerna, 41 procent.
En stor del av mediernas innehåll gäller brott och olyckor. I Medieskugga var det nästan
en tredjedel, 305 nyhetsinslag, som handlade om brott och olyckor. Det verkar som om de
brott och olyckor som inträffar i förorten oftare hamnar i tidningen.
Nyheter om kultur och fritid kom däremot i huvudsak från innerstaden. 22 procent av
nyheterna från Stockholms innerstad handlade om kultur och fritid. Av artiklarna från
Stockholms ytterstad handlade 10 procent om kultur och fritid liksom 6 procent av artiklarna
från kranskommunerna.
Forskarna tittade också på om nyheterna var positiva eller negativa. Här finns inte de
korta notiserna med, utan längre, mer genomarbetade artiklar. 45 procent av artiklarna om
innerstaden var positiva, att jämföra med 18 procent av artiklarna om kranskommunerna.
Ytterstaden och kranskommunerna beskrivs oftare som farliga och medborgarna framställs
som drabbade av beslut uppifrån. Innerstan beskrivs mer idylliskt, även om brott och olyckor
också här hamnar i tidningen, fast mest i notiser.
I närförorter och gamla förortskommuner handlar nyheterna mycket om boende och
byggande. Hyresgäster i kläm som får hjälp av hyresgästföreningen, klädinsamlingar till
fattiga länder, daghem och hockeyskolan är typiska nyheter som forskarna hittar om dessa
förorter.
I det som kallas miljonprogramsområden verkar bara negativa saker hända. Så gott som
alla artiklar handlar om kriminalitet eller sociala problem. Källan i artiklarna är ofta polisen
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eller en kommunal tjänsteman, så gott som aldrig de som själva bor i dessa områden. Polisen
är tre gånger så vanlig som nyhetskälla i artiklar som handlar om kranskommunerna, jämfört
med artiklar om Stockholm.
I artiklar från vad forskarna kallar högstatusområden förekommer stället medborgare
som själva tar olika initiativ. Ofta handlar det då om att medborgarna ställer krav på
kommunen.
När Gunnar Nygren sammanfattar sina intryck så skriver han att innerstan beskrivs som
om det som händer där handlar om oss själva. Det som händer i ytterstaden och förorten gäller
de andra. Så långt boken Medieskugga och avhandlingen Skilda medievärldar.
Slutsatser
Jämför vi uppgifterna från boken Medieskugga och avhandlingen Skilda medievärldar med
fakta i denna rapport om var journalisterna bor så ser vi ett tydligt samband. Från de områden
där journalisterna bor tätt är rapporteringen i medierna mycket tätare och mer positiv än från
de områden där det är glest mellan journalisterna.
*
42 procent av journalisterna i Sverige bor alltså i Stockholms län. Det kan se ut som en
orimligt stor andel. Men när man bläddrar i förteckningar över de svenska massmedierna kan
man vänta sig att ännu fler skulle bo i Storstockholm. En mycket stor andel av tidningarna,
radiostationerna och TV-kanalerna har sina redaktioner i Stockholm. Här finns också flera
produktionsbolag. I Storstockholm finns en mycket stor andel av de journalistiska jobben.
Därmed bor journalisterna här. Det är när vi studerar var inom detta vidsträckta
storstadsområde som journalisterna bor, som resultaten blir anmärkningsvärda.
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2. Tidningsstaden Malmö
Malmö är Sveriges tredje stad i storlek, men som mediestad är Malmö i stort sett jämbördig
med Göteborg, som har betydligt fler invånare. I Malmö har tre stora dagstidningar sina
redaktioner, Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Kvällsposten. Båda de stora TVkanalerna, Sveriges Television och TV4, har redaktioner i Malmö, liksom riksradion och
nyhetsbyrån TT. I Malmö finns dessutom veckopress. Egmont förlag, som bland annat ger ut
Hemmets Journal, har sitt svenska kontor i Malmö. Tidningen Arbetet har lagts ner. KvällsPosten har köpts upp av Expressen och bantats. Men fortfarande är Malmö en viktig stad för
journalistik.
Jag tittar på kartan över Malmö. Nästan i mitten ligger Rosengård. Är detta centrum i
Sveriges tredje stad? Nej, ekonomiskt och socialt är Rosengård en utkant och här bor bara 7
journalister. Räknat per tusen hushåll är det 0,7. Rosengård och grannstadsdelen Lindeborg är
de områden i Malmö där det är längst mellan journalisterna. Så här fördelar sig journalisterna
i Malmös olika stadsdelar:
Stadsdel i Malmö Journalister:
City, Lugnet
193
Södervärn, Annelund
123
Kronprinsen, Dammfri
108
Kirseberg, Husie
80
Limhamn, Bunkeflo
76
Fosie (Rosengård)
7
Lindeborg
13
Oxie
5
Hela Malmö
605

Antal Per 1000 hushåll
10,8
4,1
4,5
3,7
4,5
0,7
0,7
1,2
4,3

I centrala Malmö, där postnumren börjar på 211, hittar vi 193 journalister. Det är 32 procent
av alla journalister i Malmö. I samma område bor 11 procent av Malmös invånare. I den andra
änden av tabellen, i Oxie, Rosengård och Lindeborg, bor 24 procent av Malmös befolkning
men bara 4 procent av journalisterna.
Jag känner inte själv till Malmö särskilt väl. Därför försöker jag hitta ett mönster med
hjälp av fakta och statistik på Malmö stads hemsida på internet. Det är denna information som
en stor del av följande beskrivning bygger på.
Det är City som gäller
Det område som posten kallar City plus Lugnet motsvarar i stort sett stadsdelen Centrum i
Malmö stad. Fyra små stadsdelar, Östervärn, Värnhem, Ellstorp och Katrinelund har dock ett
annat postnummer. Posten räknar dem till Kirseberg. Vad lockar de nästan 200 journalisterna
att bo i city? Kanske är det Malmös nya högskola. Kanske är det stadskänslan som lockar.
City är ett rent stadsområde och hyreshusen dominerar. Mindre än en procent av bostäderna är
småhus. En hyresvärd är för övrigt PP Pension, som förut hette Pressens Pensionskassa, och
har fastigheter på Västergatan, Engelbrektsgatan, Grynbodagatan, Hyregatan och
Föreningsgatan. I de 127 lägenheterna bor givetvis en del av journalisterna.
Det som saknas i centrum är kommunala hyreslägenheter. Malmö stads bostadsföretag
MKB har bara fem procent av lägenheterna i centrum.
I Centrum bor unga och pensionärer, däremot inte många barnfamiljer. Var femte
invånare, 20 procent, är född utomlands och det är under snittet för Malmö, där 26 procent av
alla invånare är födda utanför Sveriges gränser. Den största gruppen invandrare i centrum
kommer från Danmark. Centrumborna möter inte så ofta arbetslösa och socialhjälpstagare. I
centrum har politiken en svag dragning åt det blå hållet. 30 procent röstade på moderaterna i
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senaste kommunalvalet i september 2006, 46 procent röstade på något av de fyra borgerliga
allianspartierna. Miljöpartiet har en stark ställning, hela 9 procent av väljarna. Hela det
rödgröna blocket samlade 44 procent av väljarna i centrum.
Fyra områden i mitten
Fyra stadsdelar i Malmö ligger nära varandra när det gäller journalisttätheten och ungefär som
Malmö i genomsnitt: Det är Södervärn-Annelund, Västra Innerstaden, Kirseberg-Husie samt
Limhamn-Bunkeflo. Här följer en kort beskrivning av dem:
Södervärn-Annelund
Södra innerstaden och norra delen av Fosie samt Borgmästargården har postnummer 214. Här
bor 123 journalister, fyra per tusen hushåll. Det är ett typiskt stadsområde. De allra flesta bor i
lägenhet, antingen i privatägda hyreshus eller i bostadsrätt. Bara 4 procent av bostäderna är
småhus. Och det finns väldigt få barnfamiljer i den här delen av Malmö, desto fler
pensionärer, samt unga vuxna utan barn. Arbetslösheten är ”normal” med Malmömått.
Andelen invandrare är över snittet. 34 procent av invånarna är födda utanför Sverige. Politiskt
sticker den här stadsdelen ut genom att många röstar på Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I
egentliga södra innerstaden fick dessa två partier vardera 15 procent av rösterna i senaste
kommunalvalet, i hela området 10 procent var. Det här är en röd del av stan. Moderaterna fick
bara 14 procent, de borgerliga allianspartierna tillsammans 24 procent.
Västra innerstaden/Kronprinsen-Dammfri
Västra innerstaden börjar vid den stora Pildammsparken i Malmös centrum och sträcker sig
västerut mot Öresund. Till området hör även Lorensborg, Bellevuegården, Stadion och
Ärtholmen, där postnumret också börjar på 217. Hyreslägenheter dominerar och det är
framför allt privata värdar. Det jättestora hyreshuset Kronprinsen är ett exempel. Bara fem
procent av bostäderna är småhus. I de lägenheter där det förr bodde barnfamiljer, bor i dag
pensionärer och efter dem flyttar de unga in. I de flesta lägenheter bor numera bara en person.
14 procent av invånarna här är födda utomlands, en låg siffra i Malmö. Inkomsterna är
hyggliga men inte jättehöga. Arbetslösheten är låg, cirka 4 procent i egentliga Västra
innerstaden, 6-7 procent i Bellevuegården och Lorensborg. Det går 4,5 journalister per tusen
hushåll. Det är 108 själar. Några av dem bor säkerligen på Västra eller Östra Ryttmästargatan,
där PP Pension (Pressens Pensionskassa) äger fem fastigheter. Totalt har PP 140 lägenheter i
stadsdelen. Politiskt är Västra innerstaden ganska blå. Moderaterna samlar ensamma 33
procent av väljarna, hela det borgerliga blocket 49 procent.
Kirseberg och Husie
Kirseberg och Husie ligger i norra Malmö. Till detta postnummerområde hör även fyra små
stadsdelar i centrala Malmö: Östervärn, Ellstorp, Katrinelund och Värnhem. Det bor 80
journalister, 3,7 per tusen hushåll i Kirseberg-Husie. Det är strax under genomsnittet för
Malmö.
I hela området är 29 procent av bostäderna småhus, 71 procent lägenheter. Det är i
Husie som småhusen dominerar. Men där finns även lägenheter i bostadsrätt och i privata
hyreshus. Kirseberg är backigt och kulligt och skiljer sig därmed från resten av det platta
Malmö. Det är en gammal arbetarstadsdel och här finns mest flerfamiljshus. En del småhus
finns dock också, många av dem byggda av dåtidens arbetarbefolkning. Östervärn, Ellstorp,
Katrinelund och Värnhem är ännu mer stadslika. Här finns nästan enbart små lägenheter.
Var femte invånare (21 procent) i det här området är född utanför Sverige. Andelen är störst i
de centrala stadsdelarna, 28 procent, lägre i Kirseberg, 24 procent, och lägst i Husie, 15
procent. Politiskt ligger området till vänster. Sammantaget fick vänsterkoalitionen 50 procent
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av rösterna, den borgerliga alliansen 31 procent i senaste kommunalvalet (2006). Några delar
av området sticker ut då det gäller politiken. I Husie, där folk har det bäst ekonomiskt, röstade
12 procent av väljarna på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna ligger högt i nästan
hela området, snittet är 10 procent. Undantaget är Östervärn, där detta högerextrema parti
”bara” fick 5 procent. Här fick i stället miljöpartiet 17 procent av rösterna. Kan det vara här
journalisterna bor?
Limhamn-Bunkeflo
Söderut från Malmös centrala delar finns Limhamn och Bunkeflo, med postnummer som
börjar på 216 och 218. Dessa delar av stan är helt annorlunda jämfört med city. I vår
undersökning hör även Kroksbäck till detta område. I hela området bor 76 journalister. Det är
4,5 per tusen hushåll. ungefär samma som genomsnittet för Malmö.
Tills för några år sedan fanns ett stort färjeläge för Danmarksbåtarna i Limhamn. Nu
landar bron till Köpenhamn i denna stadsdel.
I denna del av Malmö finns sex av tio bostäderna i småhus, fyra av tio i flerfamiljshus. I
Kroksbäck har allmännyttan gott om lägenheter. I resten av Limhamn-Bunkeflo är det privata
hyresvärdar och bostadsrätt som dominerar. De flesta som bor här har jobb och tjänar bra.
Lönerna är de högsta i Malmö. För att vara i Malmö hittar vi få invandrare här. 14 procent av
invånarna är födda i andra länder än Sverige. Största gruppen kommer från Danmark. De
relativt få som fått en fristad i Malmö undan dagens krigshärjade länder, som Afghanistan,
Libanon och Iran, bor helst i Kroksbäck.
Politiskt dominerar moderaterna som fick hela 39 procent av rösterna i senaste
kommunalvalet. Socialdemokraterna fick 27 procent och Vänstern 3 procent. Även politiskt
skiljer stadsdelen Kroksbäck ut sig, med 45 procent röda röster och bara 21 procent för
moderaterna.
Hur många av de 76 journalisterna bor i Kroksbäck? Det vet vi inte.
Nästan journalistfria områden.
Tre områden i Malmö är nästan fria från journalister. Det gäller postadresserna 238 Oxie, 215
Lindeborg, och 213 Fosie/Rosengård.
Oxie
Oxie är ett litet samhälle sydost om centrala Malmö. Det är ett gammalt samhälle, med en
järnvägsstation, där numera en del av tågen över Öresund stannar. Det har lockat en hel del
danska familjer till Oxie. Annars finns det ganska få invandrare här, 17 procent, vilket är klart
under snittet för hela Malmö. I Oxie bor många barnfamiljer. De flesta bor i småhus, antingen
egna ägda villor eller bostadsrätt. Ett fåtal hyreslägenheter finns också.
I senaste valet fick Sverigedemokraterna 13 procent av rösterna i Oxie. Annars är det
rött. 42 procent röstade på Socialdemokraterna, 3 procent på Vänsterpartiet och 2 procent på
Miljöpartiet. De borgerliga fick 34 procent.
Andelen journalister är 1,2 per tusen hushåll.
Lindeborg
Den del av Malmö som posten kallar Lindeborg består i grova drag av stadsdelarna
- Södertorp, Gröndal, Holma, Kulladal och Lindeborg inom stadsdelen Hyllie.
- Lockarp, i norra delen av Oxie,
- Almvik, Östra Söderkulla, Hermodsdal, Lindängen, Kastanjegården och Fosieby från
stadsdelen Fosie.
Det är inget lyxområde i Malmö. Ändå hyggligt. Mer än hälften av hushållen bor i bostadsrätt.
De som hyr sin lägenhet gör det oftast av en privat värd. Småhus finns, men inte så många (11
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procent). Lägenheterna är ganska stora, normalt 3 rum eller mer. Få bor i ettor. Bostäderna
skiljer sig alltså markant från innerstaden.
Politiskt är detta en röd del av Malmö. Socialdemokraterna fick egen majoritet, 50
procent, i senaste kommunalvalet. Vänstern och Miljöpartiet däremot är svaga, 3 respektive 2
procent. De fyra borgerliga partierna samlar tillsammans 26 procent, ungefär hälften mot
socialdemokraterna. Sverigedemokraterna fick 12 procent av rösterna. Var fjärde invånare (23
procent) är född utanför Sverige. De stora invandrargrupperna kommer från Danmark, Polen
och Jugoslavien.
Journalisterna då? Nej, de bor inte här. 13 personer, 0,7 per tusen hushåll är kvoten,
samma som i Rosengård och en av de lägsta i hela Sverige.
Rosengård
Postadressen heter Fosie, stadsdelen Rosengård. Ett vackert namn på området i Malmös mitt.
Socialt och ekonomiskt är det dock en utkant. Det är långt från Turning Torso och nya
högskolan vid hamnen, däremot finns Malmös Folkhögskola på Trindyxegatan med
postnummer 213. I Rosengård bor 7 journalister. Det blir 0,7 journalister per 1 000 hushåll.
Tillsammans med Lindeborg har Rosengård därmed den lägsta journalistkvoten i hela Malmö
och en av de lägsta i landet.
De flesta bostäderna i Rosengård är stora och moderna, jämfört med övriga Malmö.
Hyreslägenheterna dominerar. Här har kommunala bostadsbolaget MKB över 3 000
lägenheter. Småhusen finns i huvudsak i Hindby, som kan sägas vara Rosengårds
”gräddhylla”. 15 procent av alla bostäder är småhus.
Inkomsterna i Rosengård är lägre och arbetslösheten högre än i resten av stan. Vart
tredje hushåll fick socialbidrag någon gång under förra året. 57 procent av invånarna är födda
utomlands. Räknar vi in alla barn till invandrare, dvs de vars båda föräldrar är födda
utomlands, har 85 procent av Rosengårdsborna invandrarbakgrund.
I politiken har de borgerliga partierna inte mycket att hämta i Rosengård. I senaste
kommunalvalet röstade 75 procent av väljarna antingen på Socialdemokraterna eller
Vänsterpartiet. Men åtskilliga röstade inte alls, valdeltagandet var mindre än 60 procent.
Slutsatser
Flera av de nio områdena i Malmö har inom sig olika karaktär. Men vi är hänvisade till
postens indelning i postnummer och den statistik som finns tillgänglig. Därför kommer vi inte
närmare än så här. Det verkar dock finnas ett mönster:
Dessa faktorer verkar locka journalister:
- innerstan
- lägenheter, inte villor.
- smålägenheter
- privata hyreslägenheter
- få barn
- inte för många invandrare, men denna tendens är inte entydig.
- många röster på miljöpartiet
Få journalister finns i områden som karaktäriseras av:
- ytterområden
- villor
- utpräglade rikemansområden
- stora moderna lägenheter
- kommunala lägenheter
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- många barnfamiljer
- många arbetslösa
- många socialbidragstagare.
- många invandrare (inte helt entydigt)
- många röster på Sverigedemokraterna
Rosengård i Medieskugga
I tidningarna har jag ofta läst om Rosengård, stadsdelen är känd även uppe i Stockholm. Ofta
är det en mörk bild som visas. Men det bor alltså bara 7 journalister i denna omskrivna
stadsdel enligt vår statistik. Om dessa sju skulle arbeta med lokaljournalistik om sin stadsdel
skulle det dock kunna göra skillnad. Erfarenheten visar att en enda journalist i ett område kan
betyda mycket.
Sydsvenska Dagbladet hade under nio år, 1993 – 2002, en redaktion med en journalist
och ibland en redigerare i Rosengård i Malmö. De flesta hade uppdraget ett eller ett par år.
Huvuduppgiften var att göra Tidningen Rosengård, som delades ut gratis till alla hushåll i
stadsdelen en gång i månaden. Dessutom skrev redaktionen artiklar och notiser för
huvudtidningen.
En av de tidigare lokalredaktörerna i Rosengård, Lasse Sandström, har berättat om
projektet i boken Rosengård i medieskugga. Det är ett tufft jobb att vara ensam journalist på
en lokalredaktion. Det gäller var som helst i Sverige. I Rosengård var det speciellt, bland
annat för att journalisterna från början inte kände sitt område. Flera berättar i rapporten hur de
kom underfund med sina egna fördomar. Alla anser att de lärt sig mycket. Men ibland var det
svårt att tränga under ytan. ”Om två år ska räcka för att verkligen tränga bakom fasaderna
måste man nog bo i Rosengård och på motsvarande platser för att lära känna människor på
djupet, för att de verkligen ska känna att de litar på en”, säger Marianne Hedenbro, en av
journalisterna som intervjuas i boken Rosengård i medieskugga.
Hon bekräftar mina egna funderingar när jag började denna undersökning. Det spelar
roll var journalisten själv bor för det han eller hon skriver. Den tysta kunskap man får genom
att bo och ha vardagliga kontakter påverkar det journalistiska arbetet.
Journalisten i Rosengård var alltså ensam, men på redaktionen var det ofta folk. Läsarna kom
in och hörde av sig med tips och frågor. Projektet uppmärksammades också i andra medier
och det kom ofta studiebesök. Och när andra medier skulle göra reportage i Rosengård kom
de ofta till den lilla redaktionen för att få hjälp med kontakter. ”Vi fungerade som någon slags
svenskt generalkonsulat i utlandet”, skriver Lasse Sandström. Det visar ju hur okänd
stadsdelen är inom journalistkåren och hur främmande journalisten i gemen känner sig i de
förorter där de inte själva bor.
Sydsvenskan steg i anseende genom denna satsning. Men bland journalistkollegorna var
det ingen vidare status att arbeta i Rosengård. Det fanns ingen kö eller väntelista för att få bli
redaktör där. ”Bekanta undrade om vi hade blivit ovänner med chefen eftersom vi hade blivit
skickade till Rosengård”, berättar en journalist. Att jobba på Tidningen Rosengård var ett
lågstatusjobb och journalisterna upplevde att kollegorna på huvudtidningen knappt läste vad
de skrev.
Folk tyckte att det var roligt och fint och kul, men hur vågar ni egentligen vara i Rosengård?
När vi hade fest och firade tre- eller fyraårsjubileum bjöd vi ut hela tidningen. Det var på
Wifstrands initiativ, för att visa Rosengård för Sydsvenskans personal. Vi hade en arabisk
buffé, som Husseins föräldrar gjorde, och det kom jättemycket folk och dom sa: ’Va, är det så
här det är? Vi trodde faktiskt att det skulle vara läskigt och lite farligt att vara här ute.’
Ann Gäre i boken Rosengård i Medieskugga
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Jan Wifstrand var Sydsvenskans dåvarande chefredaktör, och var med när Tidningen
Rosengård startade. Hans efterträdare la ner den ganska snabbt, något som Wifstrand
beklagar. Motiveringen till nedläggningen var ekonomisk. Det kom inte tillräckligt många
annonsörer eller nya prenumeranter från Rosengård. Så här kommenterar Jan Wifstrand detta
i boken Rosengård i Medieskugga: ”Rosengård var inte en invandrartidning utan en tidning
för ett tidningslöst område som beboddes av många invandrare. Det är en viktig distinktion.”
Han vill bedöma lönsamheten utifrån ett helhetsperspektiv. ”Tänk efter – ur ett tryck- och
annonsperspektiv är inte heller sportsidorna lönsamma, vilket inte betyder att de därför kan
läggas ner.”
Sydsvenskan själv granskade hur mycket huvudtidningen skrev om Rosengård före och
efter nedläggningen. Medan Tidningen Rosengård fortfarande fanns hade Sydsvenskan i
huvudtidningen cirka 100 texter om stadsdelen Rosengård. Efter nedläggningen av
stadsdelstidningen hade huvudtidningen 180 texter om Rosengård under en lika lång period.
Det hade alltså blivit fler artiklar. ”Strängt taget hela ökningen utgörs av texter som handlar
om kriminalitet”, skriver journalisten Anders Ljunggren i den interna utvärderingen. Antalet
artiklar om brott har ökat från 35 till 100. Antalet artiklar där människor sätts i centrum och
där grundtonen är positiv har minskat från cirka 20 till en handfull, i procent från 20 till 5
procent. Antalet korta texter som berättar om positiva saker som skolpjäser, små utställningar
och musikarrangemang minskade också.
Det blev alltså en stor skillnad i bilden av stadsdelen Rosengård när tidningen drog in
sin lokalredaktion. Det spelar roll för innehållet i tidningen vilken närhet journalisten har till
det område han eller hon skriver om.
Övriga Skåne
Från Malmö söderut
I Skåne ligger städer och byar tätt. Här finns också relativt många tidningar.
Alldeles norr om Malmös stadsgräns ligger Arlöv, en förort till Malmö nästan utan
journalister. Nio journalister, 1,3 per tusen hushåll, finns i Arlöv. Det bekräftar vad vi just
fann i Malmö, att city lockar, inte förorten.
Tar vi E-sexan söderut från Malmö kommer vi snabbt till Vellinge. Därifrån svänger vi
av till höger mot Höllviken och Skanör/Falsterbo. Vellinge kommun är ett av Sveriges
verkliga moderatfästen. Ett rikemansgetto skulle en del säga, men givetvis finns här även
”vanliga” familjer. Att det är ett segregerat samhälle, nästan helt utan invandrare, är dock
klart.
Stränderna och golfbanorna kring Falsterbonäset har ännu mer rykte som rikemansgetto.
Sommarparadis – men här finns också en del åretruntboende. I hela området har vi i vår
statistik 40 journalister, 3,1 per tusen hushåll. Det är nästan lika hög andel som i Malmö, där
de många jobben finns.
Trelleborg och Landskrona
Nästa stad är Trelleborg. Det är en av många skånska städer och byar som har fått ge namn åt
en stor industri. Stövlar och bildäck från Trelleborgs gummifabrik känner vi från vårt
vardagsliv. Trelleborg är alltså en industriort, trots att bildäck inte längre tillverkas här. Här
finns också det stora färjeläget till Tyskland. Trelleborg har en egen dagstidning, Trelleborgs
Allehanda. Ändå är här glesare med journalister, räknat per hushåll, än i Vellinge. I
postnummerområdet Trelleborg bor 36 journalister, två per tusen hushåll.
Politiskt utmärkte sig Trelleborg i det senaste valet. Socialdemokraterna, som länge har
styrt stan, förlorade stort. Men det var inte den borgerliga alliansen som vann. I stället tog tre
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missnöjespartier tillsammans 21 procent av rösterna. Sverigedemokraterna fick 13 procent,
Sveriges Pensionärers Intresseparti 8 procent och Trelleborgs skolparti nästan 3 procent.
Därmed finns det likheter mellan Trelleborg och Landskrona, som ligger norr om Malmö.
Även i Landskrona fanns en stor, numera nedlagd industri. Öresundsvarvet gav jobb åt många
duktiga metallarbetare. Nu är stan känd som den plats i Sverige där det högerextremistiska
och främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna har fått allra flest röster, 22 procent.
Räknar vi in pensionärspartiet så får missnöjespartierna 23 procent av rösterna.
Stans egen dagstidning, Landskrona-Posten, har fått en del av skulden för valresultatet. I
Landskrona bor 21 journalister. Räknat per tusen hushåll blir det 1,1, en påfallande låg siffra.
Gemensamt för de två städerna är:
- arbetarstad
- tung industri på nedgång eller nedlagd
- ganska många invandrare
- många års socialdemokratiskt styre, ganska traditionellt
- miljöpartiet svagt, cirka 2 procent,
- dramatisk uppgång för Sverigedemokraterna i valet 2006,
- egen dagstidning,
- få journalister.
Skurup, Österlen
Mitt ute på den sydskånska slätten ligger Skurup. I medievärlden är detta samhälle känt för
folkhögskolan, som har en av Sveriges bästa journalistutbildningar. Några av de 16
journalister som bor i Skurup är kanske lärare på skolan. Här bor alltså nästan lika många
journalister som i de betydligt större städerna Landskrona och Trelleborg. Kvoten är 2,4 per
tusen hushåll.
Fortsätter vi mot Ystad ställer postnummersystemet till förtret för oss. Det blir nödvändigt att
slå ihop hela sydöstra hörnet av Skåne till ett område, ungefär det skåningarna själva kallar
Österlen. I Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Borrby och Brösarp finns tillsammans nästan 30
000 hushåll och 47 journalister. Det ger en kvot på 1,6 journalister per tusen hushåll. Ystad
har en egen tidning, Ystads Allehanda, men inte särskilt många journalister. I Svedala, Bara
och Alnarp är kvoten 2,2 journalister per tusen hushåll.
Lund
Förr gällde att i Malmö fanns arbetarna och industrin, i Lund fanns universitetet och
studenterna. Men detta har ändrats. Malmös högskola växer så det knakar, medan många
industrier har försvunnit. I Lund har industrin vuxit till sig, särskild sådana företag som har
sitt upphov i universitetets forskning. Läkemedel är en viktig bransch. Räknat per invånare
finns ungefär lika många journalister i de två städerna. Fast Malmö är ju storstad och borde
kanske därför ligga högre än Lund. Totalt finns 194 Lundajournalister i vår statistik. Det är
4,5 per tusen hushåll.
Helsingborg
Helsingborg är Skånes andra stad i storlek, efter Malmö. Här finns sedan gammalt
veckopressförlaget Allers, med många journalister anställda. Stan har också en egen
dagstidning, Helsingborgs Dagblad. Ekonomiskt har folk det något bättre i Helsingborg än i
Malmö och politiken är sedan gammalt något mer åt det blå hållet än åt det röda.
I hela stan finns 158 journalister i vår statistik. Här bor de:
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Stadsdel i Helsingborg
City + Sofieberg
Norr + Dalhem
Elineberg
Helsingborg Syd + Rydebäck
Hela Helsingborg

Journalister:
Antal
76
52
19
11
158

Per 1 000 hushåll
3,4
2,8
2,7
0,9
2,6

Andel hushåll
i småhus
21 %
12 %
56 %
85 %
35 %

Än en gång ser vi alltså att city lockar. Här finns också en omvänd villafaktor. Journalisterna
bor ju tätare i områden med lägenheter, glesare i områden med många småhus.
Skånes små industriorter
Höganäs, Åstorp, Perstorp, Klippan och Bjuv är industriorter i norra Skåne. Trakten kring
Höganäs är full av slagghögar, för detta är en gammal gruvtrakt. Kolet och leran var starten
för Höganäs industrier. Än i dag är de eldfasta lerkrukorna berömda. I Åstorp finns
träindustri. I Klippan finns landets äldsta pappersbruk, som trots en konkurs förra året
fortfarande lever. Namnet Bjuv har vi läst på konservburkar från Findus, men förr fanns här
faktiskt en kolgruva. I listans nedre del känner vi igen Osby med träleksakerna och
Osbypannan. Namnet Eslöv har vi läst på många ärtpaket och konservburkar. Här finns en del
av den stora skånska industri som hämtar sina råvaror från jordbruket. Perstorp har givit sitt
namn åt ättikan och inredningsplattan, här finns en stor och viktig kemisk fabrik. Men trakten
verkar nästan kemiskt fri från journalister:
Ort
Journalister:
Höganäs
20
Åstorp, Bjuv
7
Perstorp, Klippan
3
Örkelljunga
4
Eslöv, Svalöv
13
Osby, Bjärnum, Broby,
Lönsboda, Knisslinge 9

Antal Per 1 000 hushåll
1,8
0,6
0,3
0,9
0,8
0,5

Ängelholm är känt för flyget, Båstad för tennisen och badlivet. Både Ängelholm och
Hässleholm har egna tidningar, Nordvästra Skånes Tidningar respektive Norra Skåne, så här
ska det givetvis finnas journalister, och det gör det. I båda orterna bor nästan 40 journalister.
Ort
Hässleholm, Vinslöv, Nävlinge
Ängelholm, inkl Hjärnarp
Båstad
Tyringe
Hörby
Höör

Journalister:
39
38
11
6
8
8

Antal Per 1 000 hushåll
2,5
2,1
2
1,9
1,3
1,2

Kring Kristianstad
Kristianstad är östra Skånes stora stad och var tills för några år sedan länshuvudstad i
Kristianstad län. Stan har en egen dagstidning, Kristianstadsbladet. Här bor 43 journalister i
vår statistik. Men räknat per tusen hushåll är det ändå inte särskilt många. Så här ser listan ut
för Kristianstad och trakten däromkring:
Ort
Kristianstad
Tollarp
Åhus
Degeberga

Journalister:
43
8
9
2

Antal Per 1 000 hushåll
1,6
3,4
1,9
0,9
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Bromölla

4

0,8

Bromölla, i botten på listan, är industrisamhället. Här vid Ivösjöns strand ligger den stora
porslinsfabriken, vars namn vi läser på handfat och toastolar. Kalk till cement och lera till
porslin har brutits på Ivön i hundratals år. I dag kommer de flesta råvarorna från annat håll,
men fabriken ligger kvar. Och söder om Bromölla, vid Östersjöns strand, finns massafabriken
i Nymölla. Journalisterna är inte så många.
Slutsatser
I hela Skåne har vi sett samma mönster: Industri = få journalister. I städer där det finns en
dagstidning finns fler journalister. Men om denna dagstidning finns i en gammal arbetarstad,
särskild en arbetarstad där industrin varit på nedgång en tid och där främlingsfientligheten fått
fäste, då finns här färre journalister än i andra tidningsstäder.
Det finns också en faktor som verkar ha med främlingsfientligheten att göra. Det starkt
främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna fick ju stora framgånga i Skåne i senaste valet.
Men det var stora skillnader mellan kommuner och stadsdelar. När jag jämför detta med var
journalisterna bor så finns det ett mönster. I kommuner och stadsdelar där
Sverigedemokraterna fick många röster bor det färre journalister än i områdena runt omkring.
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3. Kan man bo i Angered?
För drygt 20 år sedan skulle jag och min familj flytta till Göteborg. Jag spanade efter en
bostad till mig och familjen och var både på Hisingen och i Angered. ”Där kan man inte bo,”
sa mina arbetskamrater på tidningen. Jag visste inte så mycket om stan. Vi bodde i Borås och
innan dess hade jag bott mina första 38 år i Stockholm.
Trots de här varningarna hamnade vi i Hammarkullen i Angered. För första gången i
mitt liv fick jag pröva på radhuslivet och vi hade många trevliga grannar. Vårt val av bostad
påverkades när vi fick höra att en av fotbollsplanerna nedanför berget där vi kom att bosätta
oss var den allra mest bokade i hela Göteborg. Hammarkullen var också den stadsdel som
hade allra flest föreningar i stan. En levande stadsdel, således. Det blev inte sämre när vi
upptäckte att vår sons gympalärare hade tagit OS-guld. Skolorna höll hög kvalitet, visade det
sig. Men arbetskamraterna var undrande. Angered. Kan man bo där?
Min arbetsplats var dagstidningen Arbetet Väst, som då fortfarande fanns kvar. Jag
frågade ekonomichefen och fick klart för mig att de allra flesta prenumeranterna bodde just i
Angered och på Hisingen. Bland journalistkollegorna på tidningen, vi var omkring 40,
verkade jag vara den enda som bodde i Angered. En kollega bodde på Hisingen.
Minnet sitter i. Kanske är det själva upprinnelsen till den här undersökningen, som jag gör
många år senare. Nu vet jag var i Göteborg journalisterna i bor:
Stadsdel inom Göteborg
Antal journalister
Haga, Masthugget, Guldheden, Änggården
139
Majorna, Högsbohöjd, Kungsladugård
124
Stampen, Lunden, Kålltorp, Bagaregården
100
Vasastan, Inom Vallgraven, Nordstan, Ekelund
96
Örgryte, Johanneberg, Lorensberg
74
Älvsborg, Långedrag
39
Kville/Tuve, Brämargården, Älvstranden*
35
Askim, Billdal, Kullavik **
27
V. Frölunda, Järnbrott, Tynnered
27
Kortedala, Bergsjön
24
Biskopsgården, Arendal*
15
Torslanda, Säve*
13
Angered
10
Hisings Backa*
10
Hisings Kärra*
6
Hela Göteborg
739
* Dessa stadsdelar ligger på Hisingen.
**Kullavik hör till Halland men jag har fört ihop det med Billdal och Askim, eftersom området i praktiken
hänger nära samman och har samma karaktär.

Mönstret från min gamla arbetsplats stämmer inte exakt. Nästan. 79 journalister bor på
Hisingen. De stadsdelarna är markerade med en liten stjärna i tabellen här ovanför. Det är 11
procent av journalisterna. Samtidigt bor 26 procent av göteborgarna på Hisingen. 10
journalister bor i Angered. Det är drygt en procent av journalisterna. Där bor samtidigt 10
procent av Göteborgs befolkning. Angered är därmed den mest underrepresenterade
stadsdelen om man jämför var journalisterna bor med var Göteborgs befolkning bor.
363 journalister bor i centrala stan, i de tre områdena överst i tabellen. Det är hälften av alla,
49 procent. I samma område bor var fjärde Göteborgare (24 procent).
Följande tabell visar var journalisterna bor jämfört med läsarna, lyssnarna och tittarna. I
tabellen är några områden från förra tabellen hopslagna för att det inte ska bli för få personer i
urvalet och för att det skulle bli lättare att räkna fram antalet hushåll.
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Stadsdel
Journalister per 1000 hushåll
Haga, Masthugget, Guldheden, Änggården
6,7
Vasastan, Inom Vallgraven, Nordstan, Ekelund
6,3
Majorna, Högsbohöjd, Kungsladugård
5,2
Stampen, Lunden, Kålltorp, Bagaregården
3,9
Älvsborg, Långedrag
3,9
Örgryte, Johanneberg, Lorensberg
3,6
Askim, Billdal, Kullavik **
2,1
Kville/Tuve, Brämargården, Älvstranden *
1,4
Torslanda, Säve, Arendal, Biskopsgården*
1,4
V. Frölunda, Järnbrott, Tynnered
1,4
Kortedala, Bergsjön
1,1
Hisings Backa, Hisings Kärra *
1
Angered
0,6
Hela Göteborg
2,9
*, **, Se not till förra tabellen.

Liksom i Stockholm och Malmö är det alltså de centrala stadsdelarna som gäller. Och de rena
överklassområdena lockar inte journalisterna lika mycket som de områden som en gång var
arbetarstad men numera är upprustad innerstad, där trähuscharmen har bevarats. Örgryte och
Lorensberg har en förnäm klang i Göteborgarnas öron. Örgryte har många fina villor och
Lorensberg kan till en del liknas vid Östermalm i Stockholm. Här bor en hel del journalister
och kvoten ligger över genomsnittet för Göteborg. Men journalisterna är inte på långt när lika
många som trakterna kring Haga och Masthugget. Det är gamla arbetarstadsdelar som numera
är upprustade och i kan liknas vid Södermalm i Stockholm.
Villaförorterna Askim, Billdal och Kulladal kan sägas vara Göteborgstraktens
motsvarighet till Djursholm och Saltsjöbaden. Här bor en del journalister, men inte särskilt
många. Kvoten är under snittet för hela stan.
Allra tydligast är det ändå att dagens arbetarstadsdelar är underrepresenterade.
Journalisterna bor tio gånger så tätt kring Järntorget som i Angered. Samtliga stadsdelar på
Hisingen ligger under snittet för hela Göteborg. Här finns ett tydligt klassmönster. I
Göteborgs ytterområden finns dels många hyreshus där inkomsterna är låga och där många
hushåll måste få hjälp av de sociala myndigheterna för att lösa sina problem. Men här bor
också många vanliga hårt arbetande familjer, som har lyckats förverkliga sin villa- eller
radhusdröm. Även i dessa relativt välmående och välordnade områden är det påfallande glest
mellan journalisterna. Det är som om det vanliga ”svenssonlivet” är lite främmande för
journalistkåren.
Journaliststudenternas utredning
Det finns en undersökning från Göteborg som pekar på att journalisternas bostadsmönster har
betydelse för vad som står i tidningarna. För ett par år sedan undersökte de tre
journaliststudenterna Jonas Gren, Johan Silfversten Bergman och Anna Wallberg vad
tidningarna i Göteborg skrev om olika stadsdelar. Under tio dagar i mars år 2005 granskade
de Göteborgsposten, Göteborgstidningen (GT) och Metro. De hittade 398 artiklar och notiser
där en stadsdel nämndes med namn. Så här ofta förekom de olika stadsdelarna i tidningen:
Stadsdel
Andel av alla artiklar
7. Centrum
28 %
8. Linnéstaden
9%
9. Majorna
5%
Summa centrala stan
42 %
5. Härlanda
3%
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6. Örgryte
4%
Summa Härlanda-Örgryte
7%
12. Frölunda
4%
11. Älvsborg
1%
10. Högsbo
1%
14. Tynnered
1%
15. Styrsö (skärgården)
1%
13. Askim
1%
Summa Frölunda o sydväst
9%
18. Lundby
8%
17. Biskopsgården
5%
16. Torslanda
3%
19. Tuve - Säve
2%
20. Backa
2%
21. Kärra - Rödbo
1%
Summa Hisingen
21 %
1. Gunnared
9%
2. Lärjedalen
2%
Summa Angered
11 %
3. Kortedala
5%
4. Bergsjön
3%
Summa Kortedala – Bergsjön 8 %
Summa Göteborg
100 % *
* På grund av avrundning till hela tal blir summan inte exakt 100 vid en sammanräkning.

Studenterna har använt Göteborgs stads indelning i stadsdelsnämnder. Siffran i tabellen är
stadsdelens nummer. Delsummorna har jag gjort för att det ska bli lättare att jämföra tabellen
med mitt material.
37 procent av artiklarna handlar om centrum och Linnéstaden. Här bor 17 procent av
Göteborgs befolkning. Området förekommer alltså dubbelt så ofta i tidningen jämfört med
vad man kunde vänta sig om alla områden var lika omskrivna i förhållande till sin folkmängd.
Studenterna granskade också om tidningarna skrev positivt eller negativt om stadsdelarna.
Här är deras slutsatser, tillsammans med en jämförelse med mina resultat:
• Då det gäller sex stadsdelar förekom det inga positiva artiklar alls. Det var Bergsjön,
Lärjedalen, Tuve-Säve, Tynnered, Kärra-Rödbo och Högsbo. I några av dessa stadsdelar har
de boende de lägsta inkomsterna och den högsta arbetslösheten i Göteborg. Här finns alltså ett
tydligt klassmönster.
Alla dessa områden utom Högsbo ligger i botten i min undersökning över var
journalisterna bor. Kvoten är mellan 0,6 och 1,4. Undantaget är Högsbo. En del
av denna stadsdel, Högsbohöjd, hör till samma postnummerområde som
Kungsladugård och Majorna, där många journalister bor.
• Linnéstaden, Örgryte, Härlanda, Gunnared och Askim skrivs det mer positivt om. Askim har
den högsta medelinkomsten i Göteborg.
Linnéstaden ligger i topp i min undersökning, Örgryte och Härlanda ligger över
genomsnittet för Göteborg då det gäller hur tätt journalisterna bor.
• I de artiklar som handlar om Centrum, Linnéstaden och Majorna har skribenterna ett
inifrånperspektiv. Journalisten har varit på plats, har pratat med personer och går djupare in i
ämnet. Berörda personer får uttala sig i tidningen.
I alla dessa områden bor journalisterna tätt enligt min undersökning.
• I artiklarna om Gunnared, Kortedala och Lundby (på Hisingen) är perspektivet utifrån.
Journalisten har inte pratat med dem som är berörda. Man skriver om stadsdelen men verkar
inte ha varit där.
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Samtliga dessa områden ligger i botten i min undersökning, med en journalistkvot på
0,6 till 1,4 journalister per tusen hushåll. Det är rejält under genomsnittet för Göteborg.
• Fyra av tio artiklar i undersökningen handlade om brott. Överlägset flest brott verkar ha
skett i centrum. Ändå var det mesta som skrevs om Centrum positivt. Centrum är ju den
stadsdel som förekommer mest i tidningarna.
• Tynnered förekommer i fem artiklar. Samtliga handlar om brott. Tynnered ligger lågt i min
undersökning, bara 1,4 journalister per tusen hushåll.
• Då det gäller Bergsjön och Kärra-Rödbo handlar två av tre artiklar om brott. Dessa områden
ligger ännu lägre än Tynnered i min undersökning. Kvoten är 1 – 1,1.
• Minst ”brottsbelastat”, procentuellt sett, verkar Linnéstaden vara. Var tredje artikel där
stadsdelen nämns handlar om brott. Detta område hittar vi i toppen i min undersökning med
6,3 journalister per tusen hushåll.
Brott är alltså ett vanligt ämne i tidningarna. Det är också lättjobbat för journalisterna.
Man ringer till polisen och frågar ”har det vatt nå’t?”
De tre studenterna undersökte också, så långt det gick, var de 94 namngivna
journalister, som hade skrivit artiklarna, bodde. Med hjälp av telefonkatalogen och
skatteverket hittade de 58 journalister och 39 av dem bodde i Göteborg. Största gruppen av
dem bodde i Centrum, näst största gruppen i Örgryte. Här är listan:
Journalister per stadsdel i Göteborg i studenternas undersökning
Centrum
10
Örgryte
5
Linnéstaden
4
Majorna
4
Härlanda
4
Lundby
4
Älvsborg
3
Kortedala
2
Högsbo
1
Askim
1
Torslanda
1
Summa
39 journalister

Det här är alltså skrivande journalister som har signerat sina artiklar i tidningen. De
journalister som man lyckades lokalisera bodde i de stadsdelar som har högst inkomst i
Göteborg. Ingen bodde i de tre stadsdelarna där medelinkomsten är lägst, Lärjedalen,
Gunnared och Bergsjön. Studenterna jämför tidningarnas innehåll med var journalisterna bor
och sammanfattar sina resultat i denna rubrik: ”Där journalisterna bor verkar allt mycket
roligare.” Så långt studenternas undersökning. Den pekar på att det spelar roll för medierna
innehåll var journalisterna själva bor. När jag jämför studenternas resultat med mina egna så
blir denna slutsats ännu mer giltig.
Kring Göteborg
Det är stan som gäller. Förortskommunerna kring Göteborg har betydligt färre journalister än
själva stan. Och det gäller särskilt de som är industriorter. Tar vi vägen förbi Hjällbo mot
Angereds kyrka och Olofstorp kommer vi så småningom till Gråbo. Tar vi i stället E-3-an mot
Alingsås passerar vi Lerum och Floda. I dessa tre områden bor sammanlagt 31 journalister.
Räknat per tusen hushåll blir kvoten 2,1 och det är något under snittet för Göteborg, men klart
fler än i Angered, Kortedala och Bergsjön, som vi har passerat på vägen från Göteborg.
Ungefär samma siffror hittar vi i Mölnlycke, något lägre i Partille, Mölndal och Landvetter.
Fortsätter vi söderut förbi Mölndal och Kållered kommer vi till Lindome och Kungsbacka.
Onsala är också en del av Kungsbacka kommun, men har eget postnummer. Nu börjar
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journalisterna bli riktigt sällsynta, mellan 0,8 och 2,2 per tusen hushåll. Alla dessa orter är
numera förorter till Göteborg, fast de givetvis också har ett eget näringsliv. Så här ser tabellen
ut:
Område
Journalister:
Mölndal, Kållered
38
Lerum, Gråbo, Floda
31
Partille
26
Kungsbacka
19
Mölnlycke
14
Landvetter
6
Onsala
6
Lindome
4

Antal Per 1 000 hushåll
1,8
2,1
1,9
1,2
2,2
1,4
1,2
0,8

Vi prövar att åka norrut i stället längs Göta älv och kommer till de gamla industriorterna
Älvängen, Nödinge, Bohus och Surte. Det här är typiska industriorter och här bor bara 10
journalister, 0,9 per tusen hushåll. Även Kungälv, känt för sin fästning och sin kexfabrik, har
relativt få journalister. Samma sak gäller Stenungsund, som präglas av sin oljeindustrin. Nu är
vi uppe i Bohuslän, Stenungsund är nog inte riktigt en förort till Göteborg, även om många
härifrån pendlar till jobb i stan.
Här är tabellen:
Område
Journalister:
Kungälv
16
Älvängen, Nödinge, Bohus. Surte
10
Stenungsund
7

Antal Per 1 000 hushåll
1
0,9
0,7
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4. Ett finmaskigt nät av tidningar
Journalister bor, som andra yrkesgrupper, där jobben finns. I Skåne finns stora
veckopressförlag. Det är en förklaring till att Göteborg, som är en betydligt större stad än
Malmö, bara har 20 procent fler journalister. I storstaden finns jobben. Här finns också
relativt bra kommunikationer, viktigt om man som många journalister har oregelbundna
arbetstider. I storstäderna finns också en möjlighet att välja bostadsort inom regionen. Vi har
sett att detta val följer ett mönster. Många journalister söker sig till de stora städernas centrala
delar. De undviker förorter där många arbetare och invandrare bor.
När jag studerar mina tabeller över resten av landet slås jag nu av hur decentraliserad
den svenska massmedievärlden verkar vara. I vårt relativt lilla land finns det utanför de tre
storstäderna mer än 20 städer med en relativt bred journalistisk arbetsmarknad. Här finns
antingen mer än en dagstidning eller en eller flera radio- eller TV-redaktioner, nyhetsbyrå
eller förlag. Här bor så pass många journalister att de kan känna sig som en yrkesgrupp i
samhället.
Här är städerna, utanför de tre storstäderna, med flest journalister.
Stad
Journalister:
Uppsala
247
Umeå
240
Lund
194
Västerås
182
Luleå
181
Örebro
169
Norrköping
168
Karlstad
162
Helsingborg
158
Gävle
136
Sundsvall
127
Växjö
126
Falun
114
Linköping
113
Kalmar
105
Jönköping
101
Eskilstuna
100
Halmstad
97
Karlskrona
93
Östersund
84
Borås
75
Visby
72
Skövde
62
Borlänge
61
Skellefteå
53
Uddevalla
53

Antal per 1000 hushåll
3,3
5,1
4,5
3,8
5,4
2,9
3,6
4,2
2,6
3,1
4,2
3,7
5,4
1,9
3,9
3,6
3,2
2,6
5,1
4,2
1,4
4,2
2,7
2,6
2,6
2,4

I den här tabellen bortser jag från städer som hänger samman med något av de tre
storstadsområdena, t ex Solna. Här följer några nedslag i Journalistsverige utanför
storstäderna och vi börjar i södra Sverige.
Blekinge
Karlskrona är Blekinges huvudstad. Det är en militärstad och industristad, men här finns
numera även en teknisk högskola och ett statligt verk, Boverket. Karlskrona har också något
som blivit alltmer ovanligt, två dagstidningar, Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Sveriges
Television har en lokalredaktion i stan och här finns även Radio Blekinge. Att här bor många
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journalister (93) är därför naturligt. Karlskrona har också tidningstraditioner. Här fanns en
nyhetstidning redan på 1700-talet. Räknat per tusen hushåll finns i Karlskrona 5,1
journalister, högre andel än i Göteborg och Malmö.
I andra ändan av Blekinge, åt Skåne till, ligger Olofström, med en jättefabrik som
tillverkar delar till Volvobilar, och Karlshamn, känt för sin stora margarinfabrik. I västra
Blekinge, Sölvesborg, Karlshamn, Mörrum och Olofström bor totalt 27 journalister. Räknat
per hushåll blir det 0,9, mycket lågt.
Halland
Halland har tre dagstidningar. I Laholm finns Laholms Tidning, i Halmstad Hallandsposten
och i Falkenberg ges Hallands Nyheter ut. Dessa ger givetvis jobb åt åtskilliga journalister. I
Halmstad finns dessutom två TV-redaktioner, både Sveriges Television och TV4 samt Radio
Halland. Det gör Halmstad till länets journalistcentrum.
I Halmstad finns 2,6 journalister räknat på tusen hushåll. Toppen i Halland med detta
sätt att räkna är ändå Falkenberg, med 2,9. Men det beror på att Falkenberg är en avsevärt
mindre stad.
Kontrasten hittar vi i industriorterna Oskarström och Hyltebruk, som ligger längs
Nissastigen i skogarna upp mot Småland. I dessa industrisamhällen bor 0,6 journalist per
tusen hushåll. Räknat per hushåll bor det nästan fem gånger så många journalister i
Falkenberg som i Oskarström och Hyltebruk.
Trestad
Trestad är det gemensamma namnet på de tre städerna Uddevalla, Vänersborg och
Trollhättan. Uddevalla och Trollhättan är industristäderna, medan Vänersborg traditionellt
varit den administrativa huvudstaden. Här är journalisttabellen, där vi även för in Alingsås,
som ligger nära:
Stad
Journalister:
Uddevalla
53
Trollhättan, Lilla Edet
49
Vänersborg
22
Alingsås
32

Antal per 1000 hushåll
2,4
1,6
1,4
2,1

Uddevalla ligger alltså i topp. Här finns huvudredaktionen för tidningen Bohusläningen. Och
här har Sveriges Television en lokalredaktion och Radio Väst sin redaktion. I Trollhättan och
Vänersborg ges systertidningarna Trollhättans Tidning och ELA, Elfsborgs Läns Allehanda
ut. I Alingsås finns Alingsås Tidning.
Skaraborg
När Skaraborg var ett eget län kallades det ibland länet utan ansikte. Skaraborg har många
städer och många tidningar. Tabellen visar städer i Skaraborg med egen tidning:
Stad
Skövde
Skara
Lidköping
Mariestad
Falköping

Journalister:
62
34
27
20
18

Antal per 1000 hushåll
2,7
3,8
1,5
1,9
1,2
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Tidning
Skövde Nyheter
Skaraborgs Läns Tidning,
Skaraborgsbygden
Nya Lidköpings-Tidningen
Mariestads Tidningen
Falköpings Tidning

Bara i Skövde bor det en större grupp journalister. Här finns också, förutom Skövde Nyheter,
TV4 och Radio Skaraborg. På mindre orter utanför dessa städer bor få journalister. Det gäller
särskilt industriorterna.
Småland
Journalisternas huvudstad i Småland är Växjö. Där bor 126 journalister. Därnäst kommer
Jönköping och Kalmar, med drygt 100 vardera. De här tre städerna är också huvudorter i var
sitt av de tre Smålandslänen.
Stad
Växjö
Kalmar
Jönköping

Journalister:
126
105
101

Antal per 1000 hushåll
3,7
3,9
3,6

I Växjö finns Smålandsposten, Sveriges Television, TV4 och Sveriges Radio med var sin
redaktion. I Jönköping finns Jönköpings-Posten plus såväl SvT som TV4 och en redaktion
inom Sveriges Radio. I Kalmar finns två dagstidningar, Östra Småland och Barometern.
Dessutom har såväl Sveriges Radio som Sveriges Television redaktioner här. I Kalmar ligger
också Fojo, institutet för vidareutbildning av journalister, som är en viktig institution i
Journalistsverige och högskolan har numera utbildning av journalister.
Bankeryd kan beskrivas som en liten villaförort utanför Jönköping. När de fyra
borgerliga partiledarna in för valet år 2006 lokaliserade ett av sina gemensamma
framträdanden dit så hade de kanske en tanke, utöver att det är hemort för en av dem.
Bankeryd är nämligen ganska journalisttätt, kvoten är 3,5 per tusen hushåll. Och eftersom det
inte händer så mycket annat här, så blev journalisterna givetvis glada att få något stort att
rapportera om.
Ett tips kanske till andra, som planerar politiska utspel. Granska tabellerna längst bak i
denna rapport. Liten ort, många journalister och annars nyhetsfattigt, det kan resultera i
uppmärksamhet i medierna.
Det finns ytterligare ett antal tidningsstäder i Småland:
Stad
Journalister:
Eksjö
24
Värnamo
27
Oskarshamn
23
Västervik
Ljungby
Vimmerby
Vetlanda
Tranås

21
20
14
12
16

Antal per 1000 hushåll
3,8
2,6
1,8
1,7
1,6
1,9
1,0
1,7

Tidning
Smålands-Tidningen
Värnamo Nyheter
Nyheterna,
Oskarshamns Tidningen
Västerviks-Tidningen
Smålänningen
Vimmerby Tidning
Vetlanda-Posten
Tranås Tidning

Småland är också känt för att här finns många företag. Här finns många små industriorter och
i påfallande många av dem bor ytterst få journalister. Här är Smålands bottenlista då det gäller
antal journalister:
Ort i Småland
Journalister per 1 000 hushåll
Alvesta
0,7
Älmhult, Tingsryd
0,7
Vaggeryd, Skillingaryd, Norrahammar
0,6
Nybro, Emmaboda, Torsås
0,6
Gislaved, Anderstorp,
Gnosjö, Smålandsstenar
0,3
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Journalisterna skriver ofta om Gnosjöandan. Men de är nog inte så hemma i Gnosjö.
Östergötland
I Östergötland finns två stora städer, Norrköping och Linköping. Det visar sig, att i den gamla
industri- och arbetarstaden Norrköping bor betydligt fler journalister än Linköping, där både
universitetet och länets centrum finns. På senare år har skillnaderna mellan städerna jämnats
ut. Norrköping har fått högskoleutbildning och flera industrier har försvunnit. Även
Linköping är en stor industristad, sedan många år, där Saab dominerar. De två städerna har
var sin stor dagstidning, Norrköpings Tidningar respektive Östgöta Correspondenten. I
Norrköping finns även Folkbladet. Alla stora rikstäckande nyhetskanaler har valt att lokalisera
sig till Norrköping, inte till Linköping. Det gäller såväl Sveriges Television som TV4 och
Sveriges Radio. I Norrköping bor 168 journalister, i Linköping 113. Inom dessa städer finns
också stora skillnader, som denna tabell visar:
Stadsdel i Norrköping Journalister
Norrköping city
Norrköping söder
Norrköping Eneby, Åby
Norrköping norr
Hela Norrköping
Stadsdel i Linköping
Linköping, centrala
Linköping Åleryd
Linköping Lambohov
Linköping väst
Hela Linköping

85
69
13
1
168
Journalister:
75
28
7
3
113

Antal
per 1000 hushåll
6,9
4,5
1
0,2
3,6

Andel hushåll
i småhus
4%
35 %
55 %
10 %
30 %

Antal
per 1000 hushåll
2,6
1,7
2,3
0,3
1,9

Andel hushåll
i småhus
24 %
40 %
35 %
19 %
28 %

De här tabellerna gäller som alltid postnummerområdena. Kommunerna är större.
Utanför dessa två städer bor det betydligt färre journalister. Det är särskilt tydligt när man
kommer till de klassiska industriorterna, som Finspång, Åtvidaberg och Motala, som för
resten har en egen tidning:
Ort/orter i Östergötland
Journalister per 1000 hushåll
Reijmyre, Vikbolandet, Stigtomta *, Kolmården
3,2
Boxholm, Mantorp, Borensberg,Tjällmo, Kisa, Rimforsa,
Horn, Vikingstad, Linghem, Ljungsbro, Ankarsrum **
2
Motala, Vadstena
1,5
Mjölby, Skänninge, Ödeshög
1,0
Söderköping, Valdemarsvik Gamleby **
0,7
Finspång, Skärblacka, Åtvidaberg
0,6
* Stigtomta ligger i Sörmland men hör i Postens system närmare ihop med Östergötland.
** Gamleby och Ankarsrum ligger i Småland men förs här samman med Östergötland.

Sörmland
I Eskilstuna finns både Eskilstuna-Kuriren och tidningen Folket. Här har även Sveriges
Television en redaktion och dessutom finns här Radio Sörmland. I länets huvudstad Nyköping
finns bara Sörmlands Nyheter och därmed blir mönstret samma som i Östergötland. De flesta

33

journalisterna flockas i industri- och arbetarstaden Eskilstuna, inte i länets huvudstad. I
Katrineholm finns länets tredje dagstidning, Katrineholms-Kuriren. Strengnäs Tidning ska
inte heller glömmas bort, trots att det är en avläggare till Eskilstuna Kuriren. Men den ger
givetvis ett antal journalistjobb i stan. Därmed bor det ganska många journalister i Sörmland
och de är också väl spridda över länet. Trosa, Gnesta och industristaden Oxelösund ligger i
botten på listan.
Flera städer i Sörmland är numera lite av förorter till Stockholm. Kanske påverkar även
detta bostadsmönstret.
Stadsdel i Eskilstuna
E-tuna Skogsängen
Eskilstuna city
Eskilstuna landsbygd
Torshälla
Hela Eskilstuna

Journalister:
63
20
12
5
100

Antal per 1000 hushåll
4,9
2,4
2,1
1,2
3,2

Ort/orter i Sörmland
Mariefred
Flen, Vingåker, Julita,
Stora Sundby, Stjärnhov
Nyköping
Katrineholm
Strängnäs
Trosa, Gnesta
Oxelösund

Journalister:
11

Antal per 1000 hushåll
2,7

38
45
29
18
10
6

2,6
2
1,9
1,8
1,2
1,1

Värmland
I Karlstad bor påfallande många journalister, 162 personer, i resten av länet bor sammanlagt
84. I Karlstad finns också två konkurrerande dagstidningar, moderata Nya Wermlands
Tidningen och socialdemokratiska Värmlands Folkblad. Dessutom finns här Sveriges
Television, TV4 och Radio Värmland. Och liksom i andra städer bor journalisterna i Karlstad
i centrum.
Stadsdel i Karlstad
Karlstad city
Karlstad Våxnäs
Karlstad norr
Karlstad Kronoparken
inkl landsbygd
Hela Karlstad

Journalister:
72
45
36

Antal
per 1000 hushåll
6,5
4,6
3,6

9
162

Andel hushåll
i småhus
6%
46 %
29 %

1,1
4,2

51 %
30 %

I Arvika finns Arvika Nyheter, i Filipstad Filipstads Tidning och i Sunne ges
Fryksdalsbygden ut. Några av dessa kommer bara ut ett par dagar i veckan. Men de bidrar
ändå till att Värmland har relativt många journalister. Är det därför vi så ofta hör talas om
landskapet – och ofta i positiva sammanhang? Här är tabellen för Värmland. Vi kan än en
gång konstatera att ett antal industriorter ligger i botten.
Stad / ort i Värmland
Journalister
Karlstad
162
Kristinehamn
24
Arvika, Årjäng, Charlottenberg
17
Säffle*, Skoghall*, Grums*
11
Kil
6

Antal per 1000 hushåll
4,2
1,7
0,8
0,5
1,1
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Hagfors*, Munkfors*
Sunne, Torsby, Sysslebäck
Filipstad*
Forshaga*, Deje*

8
10
4
4

0,9
0,8
0,7
0,6

* Ort med pappersbruk, massafabrik, järnverk eller stålverk

Örebro län
Karlskoga hör till Värmlands landskap men till Örebro län. Liksom Degerfors alldeles intill så
sätter järnet och metallarbetarna sin prägel på stan. Här bor 35 journalister, 2,3 per tusen
hushåll. Det är ganska många och kan förklaras med att Karlskoga fortfarande har två
tidningar, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning.
I Örebro bor det givetvis fler journalister, 169 personer. Men räknat per hushåll är
skillnaden jämfört med Karlskoga inte så stor. Örebro har numera bara en dagstidning,
Nerikes Allehanda. Men här finns också Sveriges Television och Sveriges Radio.
Här följer en tabell över Örebro län. Jag har lagt samman en rad industriorter, som man
kan kalla Örebro läns bergslag. Jag har också lagt samman det man kan kalla ”egentliga
Närke” till en grupp. Här hittar vi den lägsta journalisttätheten i länet, 26 000 hushåll men
bara 17 journalister. Vad kan förklaringen vara till topplaceringen för Vintrosa, knappt två mil
från Örebro? Jag vet inte, kanske kan ortsborna själva svara. Det är ändå ganska få personer.
Stad / ort i Örebro län
Örebro
Örebros Bergslag *
Karlskoga
Egentliga Närke **
Askersund
Vintrosa
Degerfors

Journalister
169
41
35
17
11
10
7

Per 1000 hushåll
2,9
1,7
2,3
0,6
2,9
4,2
1,4

* Lindesberg, Hällefors, Nora, Frövi, Fellingsbro och Kopparberg.
** Kumla, Hallsberg, Hjortkvarn Laxå, Odensbacken och Fjugesta.

Västmanland
I Västmanland finns liknande mönster som på så många andra håll. Västerås och Sala i topp,
industriorterna i botten. Även Västerås är en stor industristad med ABB (tidigare Asea) i
centrum både bildlikt och bokstavligt. Här finns även länsstyrelsen och numera även ett antal
högskoleutbildningar. Västerås har dock bara en dagstidning, Vestmanlands Läns Tidning,
VLT. Sveriges Television, TV4 Mälardalen och Radio Västmanland har också redaktioner
här. Dessutom är Ica-förlaget en stor arbetsgivare i Västerås, även om flera av deras tidskrifter
numera har sina redaktioner i Stockholm.
Så här ser topplistan ut för Västmanland, och som vanligt ligger bruksorterna i botten:
Stad / ort i Västmanland

Journalister:

Västerås
Köping, Arboga, Kungsör (KAK)
Sala
Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg
Hallstahammar, Surahammar
Skultuna, Västerfärnebo

182
29
23
13
10
7

Antal per
1000 hushåll
3,8
1,3
2,5
1,2
0,8
2,4

Uppland
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Tidning
VLT
Arboga Tidning
Sala Allehanda

I Uppland är Uppsala är den största tidnings- och journaliststaden med hela 247 journalister.
Uppsala är rikets fjärde stad i storlek, efter Stockholm, Göteborg och Malmö. I Uppsala finns
Uppsala Nya Tidning, TV4 och Radio Uppland. Dessutom har Sveriges Television en
redaktion här. Uppsala är den största journaliststaden utanför de tre storstäderna. Ändå kan vi
konstatera att det, räknat per hushåll, bor färre journalister här än i Karlstad och Karlskrona.
Troligen är det dessutom så att några av de journalister som bor i Uppsala pendlar till jobb i
Stockholm.
Tabellen visar var i stan journalisterna bor. Liksom på andra ställen är det centrum som
drar.
Stadsdel i Uppsala
Journalister
Uppsala centrum
99
Uppsala Kungsgärdet
66
Uppsala Sävja
12
Uppsala Gottsunda
24
Uppsala Salabacke
36
Uppsala lantbrevbäringen
10
Hela Uppsala
247

Antal per 1000 hushåll
5,2
4,5
3,4
2,3
1,8
1,5
3,3

I Enköping bor 46 journalister och staden har en egen tidning, Enköpings-Posten. I övriga
Uppland bor journalisterna däremot glest, som framgår av tabellen:
Stad/ort i Uppland
Journalister:
Enköping
46
Knivsta
11
Storvreta, Alunda
15
Tierp, Söderfors, Östhammar, Österbybruk
11
Almunge, Björklinge, Östervåla, Öregrund, Heby 9

Antal per 1000 hushåll
2,6
2,2
2,0
0,9
0,9

Dalarna
Falun och Borlänge är ungefär lika stora, men de har olika karaktär. Falun är Dalarnas
administrativa centrum, Borlänge dess industriella centrum. I Falun bor 114 journalister, i
Borlänge 61. I Falun har Dalarnas två stora tidningar, Falu-Kuriren och Dala-Demokraten
sina huvudredaktioner. Dessutom finns här såväl Sveriges Television, TV4 som Radio
Dalarna. Med tanke på det så måste man säga att påfallande många journalister ändå bor i
Borlänge. Här är en tabell:
Stad/ort i Dalarna
Journalister:
Falun
114
Borlänge
61
Gagnef, Vansbro, Lima, Sälen,
Malung, Mora, Orsa, Älvdalen
33
Ludvika, Grängesberg, Smedjebacken 30
Leksand, Rättvik
25
Bjursås, Svärdsjö, Särna
13
Avesta, Krylbo
11
Hedemora, Säter
13
Nyhammar
9

Antal per 1000 hushåll
5,4
2,6
1,1
1,8
2
2
1
1
5,7

Den här tabellen avspeglar framför allt var jobben finns. Falu Kurirens ägarbolag Dalarnas
Tidningar äger flera dagstidningar runt om i länet. I Ludvika finns Nya Ludvika Tidning.
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Södra Dalarnes Tidning finns i Hedemora och i Borlänge finns nästan samma tidning under
namnet Borlänge tidning. Mora Tidning kommer ut där namnet säger.

Gävleborg
Gävle är en stor tidningsstad. Här finns två dagstidningar, Arbetarbladet och Gävle Dagblad.
Dessutom finns Sveriges Television, TV4 och Sveriges Radio med var sin redaktion. I Gävle
bor 136 journalister, de allra flesta i centrum:
Stadsdel i Gävle
Gävle centrum, söder
Gävle norr
Gävle Bomhus
Valbo
Hela Gävle

Journalister:
93
28
8
7
136

Antal per 1000 hushåll
3,7
3,2
1,7
1,5
3,1

Journalistlistan för resten av Gävleborgs län ser ut på följande sätt:
Stad / ort
Journalister:
Bollnäs
30
Söderhamn
24
Hudiksvall
25
Ljusdal
7
Sandviken, Storvik, Hofors
Ockelbo, Norrsundet
20
Iggesund
5
Skutskär, Älvkarleby **, Hedesunda,
Skärplinge
11
Hälsingland, småorter *
41
Kilafors
6
Edsbyn, Alfta
4

Antal per 1000 hushåll
3,1
2,6
2,1
1,3

Tidning
Ljusnan
Söderhamns Kuriren
Hudiksvalls Tidning
Ljusdals-Posten

0,7
1,6
1,2
2,3
3,2
0,7

Fet stil. Industriort med sågverk, pappersbruk, massafabrik, järnverk eller stålverk
* Här ingår Arbrå, Ljusne, Sandarne, Bergvik, Järvsö, Färila, Los, Delsbo, Bergsjö, Harmånger och Gnarp.
** Skutskär, Älvkarleby och Skärplinge ligger i Uppland men har förts samman med andra orter kring nedre
Dalälven.

Det mönster man kan se är att i utpräglade industriorter bor färre journalister. Annars är det
givetvis jobben som styr. Söderhamn har en egen dagstidning, Söderhamnskuriren. I Ljusdal
finns Ljusdals-Posten och i Hudiksvall Hudiksvalls Tidning.
Mellannorrland
Är Gävle, Sundsvall, Luleå eller Umeå Norrlands huvudstad? Svårt att avgöra, men Sundsvall
ligger i mitten. Det är en industristad, och numera även en universitetsstad, som bland annat
utbildar journalister. Därmed bor en hel del journalistlärare i stan. Sundsvall har två
dagstidningar, Sundsvalls Tidning och Dagbladet. Dessutom har både Sveriges Television,
Sveriges Radio, TV4 och nyhetsbyrån TT redaktioner i stan. Det märks i statistiken. Här bor
127 journalister. Och de bor helst i centrum.
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Stadsdel i Sundsvall

Journalister:

Centrum
Östermalm
Granholmen
Bydalen
Hela Sundsvall

57
26
22
22
127

Antal per
1 000 hushåll
6,9
3,4
3,6
2,7
4,2

Andel hushåll
i småhus
22 %
25 %
35 %
26 %
26 %

Runt Sundsvall
Ort
Journalister:
Kvissleby
15
Stöde, Liden
12
Alnö
8
Matfors
7
Timrå
3

Antal per 1000 hushåll
3,0
4,5
1,4
2,4
0,4

Industriorten Timrå, bara några kilometer norr om centrala Sundsvall, ligger i botten av denna
tabell.
Östersund är den andra stora staden i Mellannorrland. Även här bor många journalister och
stan har två dagstidningar, socialdemokratiska Länstidningen och liberala Östersundsposten.
Sveriges Television har en lokalredaktion och Radio Jämtland finns här.
Här är en tabell för Östersund och trakterna däromkring:
Ort
Journalister:
Östersund
84
Frösön
19
Brunflo, Krokom, Sveg 10

Antal per 1000 hushåll
4,2
3,2
1,3

Här följer en tabell på övriga större orter i Mellannorrland.
Ort
Antal journalister Journalister / 1000 hushåll
Härnösand
50
4,5
Örnsköldsvik
23
1,9
Sollefteå
7
1,2
Kramfors, Bollstabruk
8
1,1

Även i Härnösand och Örnsköldsvik ges dagstidningar ut, Tidningen Ångermanland
respektive Örnsköldsviks Allehanda. I Ö-vik har även SvT en lokalredaktion. Däremot var det
många år sedan Nya Norrland lämnade Sollefteå, och det märks i tabellen. Fler orter och
siffror finns i tabellbilagan.
Västerbotten, Norrbotten
Umeå är en viktig stad för medierna. Här finns två dagstidningar, Västerbottens-Kuriren och
Västerbottens Folkblad. Dessutom Sveriges Television, TV4, Sveriges Radio och nyhetsbyrån
TT. Sammanlagt finns 240 journalister i Umeå, det är landets femte största grupp av
journalister. Och de bor helst i city:
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Stadsdel i Umeå Journalister:
Umeå City
Umeå Ersboda
Umeå Ålidhem
Umeå Teg
Hela Umeå

135
53
32
20
240

Antal per
1000 hushåll
7,5
4
3,2
3,5
5,1

Orter kring Umeå
Journalister:
Holmsund
7
Vännäs, Bjurholm, Vindeln
11
Robertsfors, Sävar
5

Andel hushåll
i småhus
19 %
42 %
18 %
36 %
27 %

Antal per 1000 hushåll
2
1,3
1,1

Luleå är en utpräglad industristad, framför allt en metallarbetarstad. Samtidigt bor
journalisterna tätare än i de flesta svenska städer. Detta stämmer inte med det mönster vi har
sett tidigare i rapporten, att journalister bor glest i industriorter. En förklaring är att här finns
många journalistiska arbetsplatser.
Luleå har två dagstidningar, Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.
Dessutom finns här Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4 och nyhetsbyrån TT med var
sin redaktion. De ger jobb till många journalister. Sammanlagt bor det 181 journalister i Luleå
och liksom i andra någorlunda stora städer bor de helst i centrum.
Stadsdel i Luleå Journalister:
Luleå City
Luleå Haga
Luleå Källan, Björsby
Luleå Björkskatan,
inkl högskoleomr
Gammelstad
Hela Luleå

69
45
40
16
11
181

Antal per
1000 hushåll
8,8
5,6
4,5
2,9
3,3
5,4

Andel hushåll
i småhus
15 %
35 %
52 %
29 %
66 %
37 %

Några andra städer och orter i Norrbotten och Västerbotten:
Stad / ort
Journalister:
Skellefteå
53
Piteå
39
Kiruna
27
Boden
19
Kalix, Töre, Morjärv, Råneå, Överkalix 11
Skelleftehamn
8
Haparanda, Övertorneå
7
Gällivare, Malmberget, Koskullskulle 5

Antal per 1000 hushåll
2,6
3,8
2,7
1,3
0,9
2,4
1
0,5

I Piteå finns dagstidningen Piteå-tidningen, i Skellefteå Norra Västerbotten. I Skellefteå har
också Sveriges Television och TV4 var sin redaktion och det kan förklara att här bor relativt
många journalister.
Sammanfattning
Den här genomgången av Journalistsverige är inte fullständig. Den uppmärksamme läsaren
upptäcker exempelvis att jag har hoppat över Sjuhäradsbygden, norra Bohuslän, Dalsland,
Öland och Gotland. Flera mindre orter är också utelämnade. Den som vill tränga djupare in i
materialet och göra egna beräkningar kan ha glädje av tabellbilagan.
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En slutsats kan redan nu vara på sin plats. I avsnitten om storstäderna, var det mycket
tydligt att vissa stadsdelar är kraftigt underrepresenterade då det gäller antalet journalister som
bor där. Samma sak kan sägas om övriga landet. Industriorter är exempelvis relativt
journalistfria.
Ändå är huvudintrycket att den svenska journalistkåren, utanför storstäderna, är väldigt
spridd. Det finns många städer där en relativt stor grupp journalister bor och där det är möjligt
för journalisten att byta jobb. Att de stora radio- och TV-kanalerna har redaktioner på många
ställen verkar spela in. Det är krav från statsmakten på en decentraliserad programproduktion
som har drivit fram dessa lokaliseringar.
Var dagspressen har sina huvudredaktioner påverkar också var journalisterna bor.
Dessutom har de flesta dagstidningar ett nät av lokalredaktioner, även om det har glesats ut
under senare år. Det är förklaringen till att det även på relativt små orter bor en eller ett par,
tre journalister. Det här nätet av lokalredaktioner märks också i tidningarnas innehåll. I
allmänhet skrivs det varje dag något om dessa orter. Och det är blandade positiva och
negativa nyheter. På de här småorterna bor journalisterna oftast för att det är deras jobb att
skriva om vad som händer å platsen. Kontrasten till medieskuggan i storstädernas förorter är
slående.
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5. Slutsatser och diskussion
Nu vet vi var journalisterna bor. De bor där jobben finns och ekonomin tillåter. I Stockholms
län bor 21 procent av svenska folket och 42 procent av journalisterna. När man vet hur
koncentrerade journalisternas arbetsplatser är till Stockholm så är det inte oväntat många som
bor i Stockholms län. I Stockholm finns de stora riksmedierna och mängder av tidskrifter. Det
som sticker ut är i stället var journalisterna har valt att bosätta sig inom Storstockholm och
inom Göteborg och Malmö. Det här är ju städer med goda kommunikationer, där man lätt kan
ta sig till jobbet från de flesta platser. Även i övriga städer, som går att detaljstudera, kan vi se
att journalisterna helst bosätter sig i centrum eller i några få stadsdelar med en viss status.
Journalisterna bor i städer, framför allt i städer där det finns flera redaktioner. Och allra
flest bor i storstäder. Inom dessa städer och storstadsområden gör journalisterna mycket
tydliga bostadsval. I storstäderna, där kommunikationerna är bra och bredden på
bostadsmarknaden stor finns det ett verkligt val då det gäller bostad.
Många journalister finns i centrum – få journalister finns i städernas utkanter och
förorter.
Områden med många invandrare är samtidigt områden med få journalister. Utpräglade
arbetarstadsdelar lockar inte journalister. Där lönerna är låga och där folk har svårt att få
ekonomin att gå ihop, där bor inte så många journalister. Däremot lockar före detta
arbetarstadsdelar, som har en del av sin gamla ruffiga charm kvar, som Södermalm i
Stockholm och Haga och Masthugget i Göteborg. De har blivit innestadsdelar för journalister.
I utpräglade rikemansområden bor inte så många journalister, fast de är fler här än i
utpräglade fattigområden.
Villa- och radhusområden lockar inte journalister. De bor hellre i lägenhet. Moderna
lägenheter lockar inte, hellre äldre, ombyggda och upprustade.
Givetvis spelar ekonomin in när journalister väljer bostad, precis som pengarna är en
begränsning för de flesta människor. Journalister har i allmänhet inte speciellt hög lön. Många
yrken med lika lång utbildning betalas betydligt bättre. Därmed skulle man kunna tänka sig
att finna många journalister i områden där yrkesutbildade arbetare och lägre tjänstemän bor,
det vill säga i de delar av storstädernas stora och välordnade radhus- och villaområden där
priserna fortfarande är rimliga. Som Tuve i Göteborg, Farsta eller Hässelby i Stockholm och
Husie i Malmö. Men i denna typ av områden finns inte särskilt många journalister. I områden
med många kommunala (allmännyttiga) bostadshus bor ganska få journalister. I områden med
många invandrare bor färre journalister. Små bruks- och industriorter är påfallande
journalistfria.
I några delar av landet har jag granskat om det finns ett samband mellan resultaten i
politiska val och journalisternas bosättning. Två klara samband verkar finnas: Där miljöpartiet
är starkt bor många journalister. Där Sverigedemokraterna har fått många röster bor få
journalister.
Vi vet inte vad som får journalister – eller andra yrkesgrupper – att bosätta sig på en
viss plats. Är det sociala faktorer eller ryktet som avgör? Eller betyder det mest om man har
släkt och vänner på platsen? När journalisten har valt sin bostad är det dock mycket som talar
för att valet påverkar den bild medierna kommer att förmedla från platsen. Och nu vet vi vilka
val han eller hon har gjort.
Min förhoppning är att detta material ska leda till diskussion och att det ska kunna
användas vid framtida analyser av mediernas innehåll.
Vi har sett att det är glest mellan journalisterna i många småorter ute i landet. En del
industrisamhällen är nästan journalistfria zoner. Men på förvånansvärt många ställen bor det
ändå en eller ett par tre journalister. Och dessa journalister är troligen ofta lokalredaktörer. De
har som jobb att bevaka sin ort och rapportera från den. Därmed blir kontrasten mot
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storstädernas förorter ännu större. De journalister som bor i dessa förorter gör det i allmänhet
inte för att de varje dag ska fylla en eller två sidor i tidningen med lokala nyheter.
Tidningar finns i städer
Tidningar är en stadsföreteelse. Långt in på 1900-talet fick tidningar enligt lag bara ges ut i
städer. Den här bestämmelsen har faktiskt påverkat tidningsutgivningen. När Norrländska
Socialdemokraten skulle startas i Boden gick inte det, för Boden var ännu inte stad. Så till att
börja med fick NSD under något år lov att tryckas i Piteå, till dess att Boden blev stad. Och
Norrlandsfolket, som kom ut i Kiruna, hade dispens, eftersom inte heller Kiruna var stad när
den tidningen fanns. Med radion och televisionen blev massmedier ännu mer en
stadsföreteelse, ja en verksamhet för stora städer.
Samtidigt har svenskt näringsliv länge präglats av mindre och medelstora industriorter.
En stor del av industrin har funnits i relativt små industriorter. Ofta har en industri varit ensam
på sin ort. Båda dessa faktorer verkar för att ganska få journalister bor i industriorter.
Samtidigt har våra dagstidningar av tradition haft ett spritt nät av lokalredaktioner. På alla håll
i landet har lokalredaktörer skrivit om händelser och förhållanden. Det har varit en
förutsättning för att nästan alla familjer i vårt land, även på landsbygden och även bland
arbetarbefolkningen, har prenumererat på en dagstidning. Tidningen har handlat om deras
egen omgivning.
Under de senaste decennierna har mönstret ändrats. En hel del tidningar har lagts ner. I
dag har de flesta tidningsstäder bara en dagstidning. Annonsörerna har fått nya ställen att
lägga sina pengar på. Reklamradion, reklam i TV och direktreklamen har expanderat. De allra
senaste åren har reklamplatser öppnats på internet. Därmed har dagspressen inte lika säkra
inkomster. Besparingskrav och minskad konkurrens har medfört att nätet av lokalredaktioner
har tunnats ut. En kontroll som jag själv har gjort visade att under de få åren från 1999 till
2006 har 18 procent av dagspressens lokalredaktioner försvunnit.
Efter andra världskriget har allt fler människor från andra länder flyttat till Sverige.
Många är högutbildade, t ex läkare och ingenjörer, men de flesta finner sin försörjning i
arbetaryrken eller som småföretagare. Invandrare är en växande del av arbetarklassen.
Därmed får journalisternas svaga närvaro i arbetarnas miljöer också en etnisk dimension.
Journalisten en främling i förorten
Många av de områden, där jag har funnit att det bor få journalister, är sådana där det inte är så
vanligt att hushållen prenumererar på en morgontidning. De är områden där läsandet av
dagstidningar över huvud taget är lågt. Dessa två förhållanden är varandras speglar.
Journalisterna är främlingar i de här områdena. Det märks när medierna skildrar dem. Det
motsvaras av det främlingskap som många förortsbor känner inför medierna. De känner inte
igen sig i tidningarna och det är förmodligen en viktig anledning till att så många inte läser
dem. I dessa områden är också valdeltagandet lågt.
Massmedierna har en viktig roll i demokratin. Läsning av en morgontidning anses vara
ett mått på hur väl medborgarna följer med i samhället och på hur insatta de är i
samhällsfrågorna. I vårt land har vi länge haft traditionen att det övervägande flertalet av alla
hushåll prenumererar på en dagstidning. Det har ändrats nu. Läsningen av prenumererade
dagstidningar har minskat, särskilt i storstädernas förortsområden.
Det här har ansetts vara ett demokratiskt problem. Men den saken beror ju på vad som
står i dessa tidningar. Vad har de att erbjuda den förortsbo som med hjälp av tidningen vill ta
ställning i samhällsfrågorna? I praktiken väldigt lite. Det saknas i stort sett kommunalpolitisk
bevakning av förorterna. När det står något om förorten är det ofta negativt. Materialet präglas
av det främlingskap som journalistkåren känner inför dessa områden. Varför ska då
förortsborna läsa dessa tidningar?

42

Gratistidningarna har ändrat läsmönstret. De har hittat många läsare i förorten, särskilt
åtskilliga som tidigare inte har läst dagstidningar alls. Det har till exempel
Göteborgsforskaren Ingela Wadbring visat. Däremot vet vi inte om journalisterna på
gratistidningarna själva bor i förorten.
Journalister som social klass
Troligen spelar den sociala bakgrunden roll för journalisternas bostadsmönster. Kanske
bosätter de sig där de räknar med att finna folk av sin egen sort. Vilken samhällsklass hör då
journalisterna till? Är kanske journalister en egen samhällsklass? Den frågan tas upp i tre
stora journalistundersökningar, som har gjorts med 10 - 20 års mellanrum. Det gäller
Journalistkåren i Sverige (1970) och Weibull m fl Svenska journalister ett grupporträtt
(1991) samt skriften Journalist 2000 (JMG Granskaren nr 2-3 2001). Alla tre skrifterna
bygger på i medlemskåren i Svenska Journalistförbundet. Det är alltså samma underlag som i
denna undersökning. Här är några slutsatser från dessa undersökningar:
Journalisterna i Sverige har med åren fått allt längre utbildning. Det gäller ju hela
svenska folket. Men då det gäller andra grupper hänger den bättre utbildningen till stor del
ihop med att fler har ett yrke som kräver mer utbildning. En läkare har alltid haft
läkarutbildning, en lärare oftast lärarutbildning. Sjuksköterskan utbildas numera inom
högskolan. En journalist i dag har samma yrke och i stort sett samma arbetsuppgifter som för
20 eller 40 år sedan. Men utbildningen är betydligt längre. En generation tillbaka, för 50-60 år
sedan fanns ingen journalistutbildning alls. Journalistyrket har sedan dess utvecklats från ett
hantverk, som man i huvudsak lärde sig på arbetsplatsen, till ett akademiskt
tjänstemannayrke.
Journalistkårens sociala bakgrund har också ändrats. Yngre journalister är mer
välutbildade och har oftare akademisk utbildning jämfört med de äldre i yrket. De yngre
kommer oftare från högre tjänstemannafamiljer än de äldre. I dag är det inte så vanligt att
journalister har föräldrar som försörjt sig som arbetare, jordbrukare och egna företagare.
År 1990 kom 34 procent av journalisterna från en arbetarfamilj samtidigt som 56 procent av
befolkningen hade denna bakgrund. 21 procent av journalistkåren kom från en högre
tjänstemannafamilj, att jämföra med 7 procent av befolkningen.
Hela samhället har förändrats då det gäller utbildning och klasstillhörighet. Ungdomar
går i skolan längre och allt fler går igenom högskolan. Men utvecklingen inom journalistkåren
har gått snabbare än i samhället som helhet. Det här hänger samman med att journalisternas
yrkesutbildning nu till stora delar finns inom universiteten. På några folkhögskolor finns
fortfarande en erkänd journalistutbildning, som leder till jobb i branschen. Men sedan slutet
av 1960-talet får de allra flesta journalister sin yrkesutbildning inom universitet och
högskolor. Det har fört med sig att journalistkåren socialt har avlägsnat sig från de människor
som står längst ner på samhällstrappan.
Då det gäller livsstil och vanor, som till en del kan spegla värderingar, är journalistkåren
relativt lik svensken i gemen. Men några skillnader finns. Journalisterna använder dator mer
och jobbar mer övertid än ”medelsvensson”. Dessutom är det vanligare att journalister äter
snabbmat, dricker alkohol, läser böcker och spelar något musikinstrument, jämfört med
svenska folket. Sysselsättningar som journalister ägnar sig mindre åt än svenska folket är
korsord och att meka med bilen eller motorcykeln. Många av de här skillnaderna kan hänga
samman med att journalister bor i städer, och framför allt i storstäder.
Den här typen av hårdfakta, så går att fånga i en enkätundersökning, visar att
journalistkåren som grupp har flutit uppåt i samhällshierarkin. Men de visar knappast att
journalisterna är en egen social klass. Däremot har yrkeskåren en egen stark identitet just som
yrkesgrupp. Den identiteten handlar om värderingen av det egna yrket och den egna rollen i
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nyhetsförmedlingen. Och bostadsvalet, som är föremål för denna undersökning, styrs rimligen
både av ekonomiska och sociala faktorer och av mer subtila och svårfångade värderingar.
Värderingarna är alltså svårfångade. Men resultatet av dessa värderingar går att fånga.
Bilden av förorten
Journalisterna är en grupp som i stor utsträckning skapar och förmedlar uppfattningen om en
plats, en stadsdel, en stad. Därför blir deras eget bostadsval intressant att studera.
Den här undersökningen handlar om var journalisterna bor. Anledningen till att jag ville
undersöka detta är att ingen annan tidigare gjort det så här detaljerat. Jag är själv förortsbo
och har under alla år lagt märke till den negativa bild av förorten som finns i medierna. Kan
journalisternas egen bostadsort spela in? Efter denna undersökning svarar jag ja.
Många har påvisat och kritiserat mediernas bild av förorten. Denna kritik har i stort sett
inte lett till någon förändring. Nu vet vi att journalisterna inte bor i de områden som de skrivit
mest negativt om. I förorten, där arbetare och invandrare bor, är tillvaron farlig. Här är fult,
smutsigt och brottsligt. Där journalisterna bor är allt både vackrare och roligare. Om vi ska tro
medierna.

44

6. Metod, urval
Syftet med detta arbete är att undersöka var de svenska journalisterna bor och jämföra detta
med var den svenska befolkningen, det vill säga journalisternas läsare, lyssnare och tittare
bor. Grundfakta kommer från Posten och Svenska Journalistförbundet.
Tre stora undersökningar av den svenska journalistkåren har tidigare gjorts. Det är
Weibull m fl Svenska journalister ett grupporträtt (1991) och Journalist 2000, samt
Journalistkåren i Sverige (1970). Dessa undersökningar utgick från medlemmar i Svenska
Journalistförbundet. Därmed finns det en poäng att använda samma grupp denna gång.
Journalistkåren har inom sig flera olika yrkesgrupper. Utöver reportrar, nyhetsuppläsare
och andra som läsaren, lyssnaren och tittaren ser och hör, så finns redigerare, fotografer,
korrekturläsare och så kallade researcher (faktasamlare) bland medlemmarna i SJF. Alla ingår
i den här undersökningen.
Man kan fundera över om alla verkligen påverkar innehållet i medierna. Det kanske
hade varit bättre att utesluta vissa grupper, som sportjournalister eller matskribenter ur urvalet
och koncentrera undersökningen till dem som sysslar med samhällsrapportering eller skriver
opinionsbildande texter. Det är dock inte möjligt med den undersökningsmetod som jag har
valt, eftersom SJF:s medlemsregister omfattar hela medlemskåren. Jag tror inte heller att det
hade varit lämpligt. För även de medarbetare som inte direkt själva rapporterar om
samhällsfrågor är med och påverkar klimatet på redaktionen. De bidrar med kunskaper på
redaktionsmöten och deltar i diskussioner på lunchraster och under kaffepauser. Därmed finns
det en poäng i att undersöka hela journalistkåren.
Journalisturvalet
Svenska Journalistförbundet har bearbetat sitt medlemsregister i november månad år 2006.
Endast yrkesaktiva medlemmar ingår i urvalet. Studerande medlemmar och pensionärer är
inte med. Medlemmar som är bosatta utomlands ingår inte heller. Sammanlagt ingår 13 548
journalister i det ursprungliga urvalet.
En tabell har skapats av SJF där medlemmarna har delats upp efter de tre första siffrorna
i postnumret. Det blev 551 olika geografiska områden. Antalet journalister per område
varierar från 1 till som mest 459 personer.
Från det första urvalet har ett antal personer uteslutits. Det gäller 32 personer på 13
postnummer med enbart box- och företagsadresser. Det är ju inte troligt att personerna bor på
jobbet och det går inte att veta var de som har boxadress bor. Dessutom har 9 personer tagits
bort för att de har sådana adresser som inte med säkerhet går att hänföra till ett visst område i
postens adressystem (se nedan).
Ytterligare 11 journalister togs bort när hela postnummerområdet 380 utgick ur
undersökningen. Anledningen är att detta postnummer omfattar både norra Öland och mindre
orter längs Smålandskusten. Det går inte att fastställa om personerna bor på Öland
(Byxelkrok, Löttorp m fl orter) eller i t ex Timmernabben på fastlandet. Därför lyftes hela
denna post bort från urvalet.
Sammanlagt har alltså 52 personer tagits bort ur urvalet. Undersökningen omfattar
därmed 13 496 journalister i 537 geografiska områden.
Postens geografiska områden
Alla hushåll i Sverige har en adress med ett postnummer. Posten har ett register över antalet
hushåll i de flesta postnummerområden, uppdelat efter de tre första siffrorna i postnumret. Det
motsvarar geografiska orter. I större städer motsvarar det normalt stadsdelar. Registret är
tillgängligt på internet. (www.posten.se) Där redovisas för de flesta områden uppgifter om
antal hushåll, småhus, företag, kontor, lantbruk och fritidshushåll.
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Registret används huvudsakligen för planering av utskick av oadresserad direktreklam.
Därför redovisas även en lägre siffra som gäller antal hushåll som inte har undanbett sig sådan
reklam. I den här undersökningen har jag använt totalsiffran över antal hushåll.
Undersökningen går ut på att jämföra antalet journalister med antalet hushåll. En kvot
har räknats fram, antal journalister per ett tusen hushåll.
Journalistförbundets medlemsregister visade sig i några fall vara mer detaljerat än
postens register över hushåll. Därför har vissa områden lagts samman, så att jämförelsen ska
bli riktig. En första tabell skapades där journalistkvoten räknades ut för sammanlagt 497
geografiska områden i Sverige. I 25 postnummerområden fanns ingen journalist. De flesta av
dessa 25 områden är små.
Eftersom vissa områden är små och endast omfattar en eller några få journalister har
ytterligare sammanläggningar gjorts. Angränsande och likartade områden som har lagts
samman. Några områden har också uteslutits från redovisningen då de omfattar alltför få
personer. I rapporten redovisas nu 357 områden. Separata tabeller har gjorts över de mest
intressanta.
Är undersökningen representativ?
Journalisturvalet gäller medlemmar i Svenska journalistförbundet. De som enbart är med i
arbetslöshetskassan, men inte i fackförbundet, ingår inte. Inte heller studerandemedlemmar
och pensionärer ingår i urvalet. Det är alltså aktivt yrkesarbetande och fackligt organiserade
journalister som är med i undersökningen.
Undersökningen gäller både anställda och frilansande journalister. Ungefär 1800 av
SJF:s medlemmar är frilansar och medlemmar i frilansklubben. De ingår i undersökningen.
SJF har relativt hårda krav innan man släpper in medlemmar i förbundet. En frilans måste
dokumentera sin verksamhet och ska ha sin huvudsakliga försörjning från det journalistiska
arbetet för att tas in som medlem i SJF. Det finns alltså deltidsskribenter, som inte har fått bli
medlemmar i journalistförbundet och som därför inte är med i denna undersökning.
Alla yrkesverksamma journalister är inte fackligt organiserade. Organisationsgraden är
dock mycket hög, bland annat på grund av att fackförbundet administrerar det mest
accepterade presskortet. Inom SJF räknar man med att organisationsgraden är mellan 80 och
90 procent. Det finns dagstidningar där alla eller nästan alla anställda är med i SJF. Inom
Sveriges Radio och Sveriges Television är organisationsgraden något lägre, kring 80-85
procent. En orsak till det är att en del journalister i stället är med i SIF,
industritjänstemannaförbundet. På tidskrifter är organisationsgraden något lägre än i
dagspress.
A-kassemedlemmar jämfört med fackliga medlemmar
En väg att få en uppfattning om organisationsgraden är att jämföra antalet fackliga
medlemmar med arbetslöshetskassans medlemstal. Under de senaste 10-15 åren har många
arbetslöshetskassor vuxit, medan motsvarande fackförbund har minskat i medlemstal. Det har
alltså blivit vanligare att anställda är med i a-kassan men står utanför fackföreningen. Denna
utveckling finns även inom SJF, men är inte lika stark där som inom andra
tjänstemannaförbund.
I november 2006 var 15 622 personer medlemmar i Journalisternas arbetslöshetskassa.
Den siffran kan jämföras med de 13 548 medlemmar i fackförbundet SJF som ingår i vårt
ursprungliga material. Om hela yrkeskåren är med i a-kassan skulle organisationsgraden i
fackförbundet vara 87 procent. Riktigt så kan man dock inte räkna. Det finns två faktorer att
ta hänsyn till. För det första finns det journalister som står utanför både facket och a-kassan.
För det andra kan de som studerar på journalistisk yrkesutbildning vara medlemmar i a-
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kassan. De är med i den totala medlemssiffran i a-kassan ovan men inte i vårt urval av
journalister. De två faktorerna verkar åt olika håll.
Det är vanligt att studenterna går med i SJF i början av sin utbildning. När de gör sin
betalda praktik kan de gå med även i a-kassan. Praktiken följs ofta av ett sommarvikariat, så
den här tiden blir viktig för att kvalificera sig för en framtida ersättning från a-kassan. Efter
praktik och sommarjobb står studenten kvar som medlem i både SJF och a-kassan. Den som
efter utbildningen inte får ett arbete har inte rätt att bli fullvärdig medlem i fackförbundet. I
det läget är det relativt vanligt att den nyutbildade journalisten lämnar facket, men står kvar i
a-kassan. När journalisten sedan får sitt första arbete kan det ibland gå en tid innan han eller
hon går med i fackförbundet.
A-kassan kan inte uppge hur många personer som är studerandemedlemmar i SJF och
av den anledningen inte ingår i mitt journalisturval. Man kan inte heller uppge hur många som
är medlemmar i a-kassan men står utanför fackförbundet. Därför är jag hänvisad till egna
bedömningar.
En rimlig uppskattning är att mellan 80 och 90 procent av landet yrkesverksamma
journalister är med i SJF. Inget tyder på att de oorganiserade journalisterna har ett annat
bostadsmönster än de fackligt organiserade. Därför bör tillförlitligheten i denna rapport vara
god.
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7. Förklarande kommentarer
Pressens pensionskassa
I avsnitten om Nacka, Solna och Malmö nämner jag att Pressens Pensionskassa, PP, har
lägenheter där. PP ordnar pensionerna åt de flesta stora tidningsföretag. I styrelsen finns
företrädare för tidningsarbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Sedan många år har PP
placerat en del av sitt kapital i hyresfastigheter. PP har tidigare haft fler fastigheter, på fler
orter, än man har i dag.
Inte bara journalister får lägenhet i PP-husen. Reglerna säger att man ska ha sin pension
ordnad i PP för att få stå i pensionskassans bostadskö. Det gäller alla anställda i de stora
dagspressföretagen, t ex annonsförsäljare, grafiker och kontorister, men givetvis även
journalister. Likaså kan de som själva tecknat sin pension i PP få en lägenhet, t ex en del
frilansare och andra som byter mellan olika arbetsgivare.
I Stockholm lämnas hälften av PP:s lediga lägenheter till bostadsförmedlingen, hälften
förmedlas till den egna kön. Det här följer en överenskommelse som de privata hyresvärdarna
har med bostadsförmedlingen. I Solna, Nacka och Malmö finns ingen kommunal
bostadsförmedling. PP lämnar ändå en del lägenheter i Solna och Nacka till Storstockholms
bostadsförmedling.
De som bor i dessa hus har som andra hyresgäster bytesrätt. Det minskar antalet
lägenheter som kan förmedlas till PP:s egen bostadskö.
PP har inga uppgifter om hur många av deras hyresgäster som är journalister. Det är
ändå troligt att PP:s fastighetsbestånd påverkar hur många journalister som bor i Solna och
Nacka. Därför har jag nämnt saken i denna undersökning.
Journalisternas inkomster
Var journalister bor hänger givetvis samman med deras ekonomi. Journalister är ingen
utpräglad höglönegrupp, men inte heller direkt lågavlönade.
I statistiska centralbyråns officiella lönestatistik slås journalister samman med författare
och informatörer. Informatörer inom företag och organisationer tjänar i allmänhet mer än
journalister och drar troligen upp den här siffran. År 2005 var den genomsnittliga
månadslönen för journalister, författare och informatörer 30 900 kronor. I Stockholm var
lönen högre, i snitt 33 600 kronor. Lägst är lönen i mellersta Norrland, 24 700 kronor pr
månad.
Presentatörer i radio och TV redovisas som en separat lönegrupp av SCB. De har en
genomsnittslön på 26 400 kronor per månad. Det är ett genomsnitt för hela landet.
I lönen räknas olika tillägg, för exempelvis obekväm arbetstid in, däremot inte
övertidsersättning.
Journalistlönen ska jämföras med lönen i genomsnitt för samtliga yrken. Den var 24 300
kronor år 2005. (Källa: Statistiska centralbyrån, lönedatabasen, www.scb.se)
Det finns också en lönestatistik som gäller enbart för dagspressen. Den görs av
Tidningsutgivarna, TU, i samverkan med Svenska Journalistförbundet. Här ingår rena
journalistjobb, alltså inga informatörer och författare. Medianlönen i hela landet var enligt
TU:s statistik 26 128 kronor år 2005. I Stockholm var medianlönen 32 000 kronor, i övriga
landet 24 500 kronor. I denna statistik finns inte tidskrifterna med och inte heller radion och
televisionen. (Källa: Tidningen Journalisten 29 augusti 2006.)
Sammanfattningsvis kan man säga att journalister tjänar några tusenlappar mer än en
genomsnittlig tjänsteman. Journalisten tjänar i allmänhet mer än bibliotekarien och
socionomen, men mindre än juristen och ekonomen och teknikern med ungefär lika lång
akademisk utbildning.
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Lokalredaktioner
Den svenska dagspressen har ett finmaskigt nät av lokalredaktioner. Men maskorna blir nu
större. En hel del lokalredaktioner har lagts ner de senaste åren och fler nedläggningar verkar
vara på gång.
Jag har använt två medieböcker för att räkna och jämföra antalet lokalredaktioner, dels
handboken Massmedia 2 000, som speglar förhållandena år 1999, dels Medieguiden,
Dagspress och Radio & TV från Observer 2006. Det första året, 1999, fanns 459
lokalredaktioner. År 2006 fanns 375. Det är en nedgång med 18 procent. Detta har hänt:
Åtta lokalredaktioner har lagts ner på grund av hela tidningens nedläggning.
93 redaktioner har lagts ner av tidningar, som fortfarande kommer ut. Det finns också
nystartade lokalredaktioner, 25 stycken.
Det finns därtill en rörelse åt andra hållet. Expressen har exempelvis i år, 2007, startat
tio nya redaktioner för att fylla nättidningen med lokalt material. Dessa redaktioner finns i de
större städerna. En rad lokala radiostationer har också kommit till. Även dessa finns i
huvudsak i större städer.
Den journalistiska täckningen av mindre orter i vårt land tunnas däremot ut. Det
motsvaras också av att det bor mindre folk i en hel del av dessa orter. Så egentligen vore det
inget att säga om den saken om det i stället startades nya redaktioner i storstädernas förorter,
dit folk flyttar. Men det sker inte.
Journalistkårens politiska uppfattning
På flera ställen i rapporten har jag hänvisat till valresultat i olika städer och stadsdelar och
jämfört med journalisternas bostadsmönster. Men var står journalisterna politiskt?
Undersökningen ”Journalist 2000” ger följande svar:
Parti
Journalistkåren Allmänheten
Vänsterpartiet
31%
15%
Socialdemokraterna
27%
32%
Centerpartiet
3%
4%
Folkpartiet
14%
5%
Moderaterna
10%
25%
Miljöpartiet
10%
6%
Kristdemokraterna
5%
13%
Summa
100%
100%

Vänsterpartiet, folkpartiet och miljöpartiet har en betydligt större andel sympatisörer inom
journalistkåren än bland allmänheten. Moderaterna, socialdemokraterna och
kristdemokraterna har ett lägre stöd inom journalistkåren än hos allmänheten.
Det har gått några år sedan den här undersökningen gjordes. Partisympatierna hos
allmänheten, och troligen har även bland journalisterna, har förskjutits. Men mycket talar för
att över- respektive underrepresentationen består. En ny journalistundersökning väntas bli
publicerad hösten 2007.
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8. Källor
Muntliga källor
Pär Trehörning, förhandlingsombudsman, Svenska Journalistförbundet
Eva Elmhede, föreståndare, Journalisternas erkända arbetslöshetskassa
Björn Thunberg, Pressens Pensionskassa
Göran Helmersson. Posten, Postnummergruppen
Opublicerade källor
Statistiska uppgifter från Svenska Journalistförbundet, november 2006.
Internet
www.posten.se. Hushållsuppgifter per postnummerområde. Adressökning.
2006-12-28 samt 2006-11-28 (postnummer 100 - 178), 20006-11-28 (postnummer 181 - 449),
2006-11-29 (postnummer 450 - 948).
www.pppension.se. (2007 - 01 - 08) Uppgifter om PP:s fastighetsbestånd mm.
www.tu.se. 2007 - 02 - 07. Tidningsutgivarna, uppgifter om dagspressen.
www.scb.se. Uppgifter om inkomster och förmögenhet i olika kommuner (2007-03-12).
Lönedatabasen, journalisters löner. (2007-02-28)
www.val.se. Slutligt valresultat i 2006 års allmänna val. (, 2007-01-17, 2007-01-23)
www.malmo.se. (, 2007-01-05, 2007-01-07, 2007-01-10, 2007-01-12). Stadsdelsfakta om
Malmö.
www.goteborg.se. (2007-01-13). Stadsdelsfakta om Göteborg.
Även uppgifter om medieföretagen har hämtats från dessa företags egna hemsidor på internet.
Tryckta källor
Nord, Lars, och Nygren, Gunnar: Medieskugga, Atlas förlag 2002
Nygren, Gunnar: Skilda medievärldar, Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm.
(doktorsavhandling). B Östlings Bokförlag Symposion, Eslöv 2005.
Sandström, Lasse: Rosengård i medieskugga, Stiftelsen institutet för mediestudier, 2005
Weibull, Lennart m fl: Svenska Journalister ett grupporträtt. Tiden/SJF 1991
Journalisthögskolan i Stockholm, examensarbete (handledning Lars Furhoff): Journalistkåren
i Sverige. A&W/Gebers 1970
Gustafsson, Karl Erik m fl: Den svenska pressens historia, del 1, Ekerlids förlag, år 2000 (om
landsortspressens tidigaste utveckling)
Wadbring, Ingela: En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden. JMG,
Göteborgs universitet, 2003
Gren, Jonas, Silfversten Bergman, Johan och Wallberg, Anna, JMG Göteborg: Urban nr 1.
2005 (stencil)
Adami, Zanyar: Jag är för evigt förvisad till ett ingenmansland. Svenska Dagbladet 070117
Svenska Dagbladet 061227. Intervju och faktaruta, Amelia Adamo.
Dagstidningsförteckning 2006, Presstödsnämnden. Innehåller en förteckning över alla
tidningar som kan komma ifråga för offentliga annonser.
Medieguiden, Dagspress och Radio & TV, Observer 2006, uppgifter om lokalredaktioner år
2006.
Carlsson, Tom, red: Massmedia 2000, P. A. Norstedt&Söner, Svenska Journalistförbundet,
Stockholm 1999. Uppgifter om huvudredaktioner och lokalredaktioner sommaren 1999.
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9. Tabellbilaga
I följande tabeller redovisas samtliga sifferuppgifter i undersökningen. Många av siffrorna finns även i
textavsnitten, andra finns bara här i tabellbilagan.
I några av städerna, där man kan dela upp materialet på stadsdelar, redovisas procentandelen av samtliga hushåll
som bor i småhus.
Stockholm
Postnummer +

ort

Antal
Hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

13 469
23 391
23 938
23 322
28 180
7 000
19 086
20 115

371
453
459
435
404
90
149
148

27,5
19,4
19,2
18,7
14,3
12,9
7,8
7,4

10 294
60 182
168 795

13
1 259
2 522

1,3
20,9
14,9

Andel hushåll
Anmärkning i småhus, %

Stockholm, innerstaden
117. Södermalm västra
116. Södermalm, östra
113. Vasastan
118. Södermalm mellan
112. Kungsholmen
111. Norrmalm
115. Gärdet
114. Östermalm
104. Stockholm 50 +
Stockholm norr
Hela Södermalm
Hela Stockholms innerstad

inkl Essingen
inkl Gamla Stan
inkl Djurgården
bl a studentstaden Frescati

0
0
0
0
1,2
0
1,4
0
0

19 procent av alla journalister i undersökningen bor i Stockholms innerstad.
Stockholm, ytterstaden en topplista söderut
120. Årsta, Hammarby
Sjöstad
121. Johanneshov
126, 129. Hägersten
122. Enskede
128. Skarpnäck
125. Älvsjö
124. Bandhagen
123. Farsta
127. Skärholmen
Stockholms södra förorter

14 252
17 268
30 618
12 088
12 878
10 778
16 217
15 192
13 777
143 068

194
197
319
124
90
69
44
33
27
1 097

13,6
11,4
10,4
10,3
7
6,4
2,7
2,2
2
7,7

3
4
10
35
18
49
5
15
15

33
32
26
35
11

Stockholm, ytterstaden en topplista västerut
167-168. Bromma, Alvik
Blackeberg, Ulvsunda
162. Vällingby
163. Spånga, Rinkeby
165. Hässelby
164. Kista
Stockholms västra förorter

21 825
12 700
18 284
14 972
13 736
81 517

245
47
63
35
30
420

11,2
3,7
3,4
2,3
2,2
5,2

Summa Stockholms stad

393 480

4 039

10,1
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Storstockholm, förortskommuner
Postnummer +

ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

178
50
59
29
31

10
6,5
5,7
5,7
4,3

6
353

2,5
7,0

Anmärkning

Andel hushåll
i småhus, %

Öster om Danvikstull
131, 138 Nacka, Älta
17 845
134. Gustavsberg
7 639
132. Saltsjö-Boo
10 414
139. Värmdö
5 115
133. Saltsjöbaden
7 157
130. Södra o mellersta skärgården*
2 359
Summa österort
50 529

inkl Orminge
inkl Fisksätra

30
61
65
94
39
88

*Postadresserna Ingmarsö, Gällnö, Skälvik, Nämdö, Runmarö, Sandhamn, Djur hamn, Stavsnäs, Stavsudda,
Möja, Ornö, Utö.
Söder om Stockholm
141, 142, 143. Huddinge
155. Nykvarn
144. Rönninge
135. Tyresö
145, 146, 147. Botkyrka
136, 137. Haninge
148, 149. Nynäshamn

37 674
3 347
5 650
16 931
31 676
31 530
11 655

151, 152, 153. Södertälje 38 312
Summa Söderortskommuner176 785

103
8
13
37
48
44
15

2,7
2,4
2,3
2,2
1,5
1,4
1,3

49
317

1,3
2,2

32

243
29
113
68
45
39
81
82
48
28
57
47

7,1
6,7
5,8
3,7
3,6
3,5
3,2
3,2
3,1
3
2,1
1,8

2
61
38
5
59
73
53
54
74
91
44

29
22
18
949

1,7
1,3
1,1

60
35
41

Salem

inkl Ösmo ,
Muskö, Sorunda

46
74
61
55
36
44
52

Norr och väster om Stockholm
169, 170, 171. Solna
34 326
185. Vaxholm
4 323
181. Lidingö
19 431
172. 174. Sundbyberg
18 504
182. Danderyd *
12 621
186. Vallentuna
11 195
191, 192. Sollentuna
25 026
183. 187. Täby
25 512
184. Åkersberga
15 412
178. Ekerö
9 454
175, 176, 177. Järfälla
27 312
760, 61, 62, 63. Norrtälje ** 26 519
196. 197. 746. Kungsängen,
Bro, Bålsta
6 828
194. Upplands Väsby
17 007
193, 195. Sigtuna, Märsta 16 168
Summa Norrortskommuner 279 638

3,4

* inkl Djursholm, Stocksund
** inkl Väddö, Rimbo, Hallstavik
I Stockholms län bor 5 658 journalister. Det är 42 procent av alla i undersökningen.
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Postnummer +

ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

Andel hushåll
Anmärkning i småhus, %

Detaljerade tabeller i Storstockholm
Solna
171. Solna Södra
170. Solna Bergshamra
169. Solna Norra
Hela Solna

12 592
6 418
15 316
34 326

136
41
66
243

10,8
6,4
4,3
7,1

Sundbyberg
172. Sundbyberg C
174. Hallonbergen
Hela Sundbyberg

11 662
6 842
18 504

52
16
68

4,5
2,3
3,7

Sigtuna
193. Sigtuna
195. Märsta
Hela Sigtuna

3 563
12 605
16 168

7
11
18

2
0,9
1,1

60
36
41

Järfälla
175, 177. Järfälla
176. Kallhäll
Hela Järfälla

21 266
6 046
27 312

46
11
57

2,2
1,8
2,1

inkl Barkarby 50
28
44

Täby
183. Täby C

13 035

36

2,8

187. Täby norra + västra
Hela Täby

12 477
25 512

46
82

3,7
3,2

inkl Hägernäs,28
Näsbypark
82
54

Huddinge
141. Huddinge C

24 488

78

3,2

142. Skogås
143. Vårby
Hela Huddinge

9 162
4 024
37 674

18
7
103

2
1,7
2,7

54
43
6
46

Botkyrka
146. Tullinge
147. Tumba
145. Norsborg
Hela Botkyrka

6 318
10 672
14 686
31 676

23
13
12
48

3,6
1,2
0,8
1,5

55
49
20
36

Södertälje
152. Södertälje öst
151. Södertälje väst, syd
153. Järna
Hela Södertälje

10 149
22 133
5 508
38 312

18
25
6
49

1,8
1,1
1,1
1,3

32
24
68

1 952
15 958

14
25

7,2
1,6

8 609
26 519

8
47

0,9
1,8

Norrtälje
760. Väddö
761. Norrtälje
762, 763. Rimbo
Hallstavik
Hela Norrtälje

53

0,5
7
2
2

inkl Rissne

inkl Segeltorp, Visättra,
Grantorp

5
4
5

Skåne
Postnummer ort

Antal
hushåll

Malmö
211. City, Lugnet
17 948
216, 218. Limhamn
Bunkeflo
16 172
217. Kronprinsen, Dammfri 24 122
214. Södervärn, Annelund 29 995
212. Kirseberg, Husie
21 578
238. Oxie
4 075
213. Fosie (Rosengård)
9 004
215. Lindeborg
17 428
Hela Malmö
140 322
Från Malmö söderut
235. Vellinge
236. Höllviken
239. Skanör

4 715
5 180
3 006

231. Trelleborg
18 370
275, 270. Sjöbo, Blentarp 8 159
271, 72, 73, 77. Ystad,
Simrishamn, Tomelilla,
Borrby, Brösarp
29 601
Från Malmö österut
245. Staffanstorp
8 396
240. Dalby, Genarp, Veberöd, Löberöd
8 591
233, 234. Svedala, Lomma 15 561

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

193

10,8

0,7

76
108
123
80
5
7
13
605

4,5
4,5
4,1
3,7
1,2
0,7
0,7
4,3

61
5
4
29
91
15
11

11
19
10

2,3
3,7
3,3

36
17

2
2,1

47

1,6

18

2,1

32
32

3,7
3

274. Skurup

6 634

16

2,4

Lund
227. Lund Väster
223. Mårtenstorget
224. Lund Öster
222. Lund City
226, 225 Lund Norr
Hela Lund

7 064
6 632
9 903
9 762
9 944
43 305

39
34
48
45
28
194

5,5
5,1
4,8
4,6
2,8
4,5

247. Södra Sandby
244. Kävlinge

2 945
11 364

8
13

2,7
1,1

232. Arlöv
261. Landskrona

6 744
19 439

9
21

1,3
1,1

Helsingborg
252. City + Sofieberg
254. Norr + Dalhem
256. Elineberg
253. Helsingborg Syd
Hela Helsingborg

22 603
18 656
7 009
11 960
60 338

76
52
19
11
158

3,4
2,8
2,7
0,9
2,6

54

Andel hushåll
anmärkning i småhus, %

inkl. Bara, Alnarp,
Bjärred

14
4
36
4
inkl lantbrevb.34
20
inkl Barsebäck,
Löddeköpinge

21
12
56
85

Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

10 949

20

1,8

18 366
5 535

38
11

2,1
2

284. 264, 286 Perstorp, Klippan, Örkelljunga
13 645
265. 267. Åstorp, Bjuv
12 263

7
7

0,5
0,6

281. 288. Hässleholm, Vinslöv, Nävlinge
15 489
260. Ljungbyhed, Förslöv 3 552
282. Tyringe
3 107

39
31
6

2,5
8,7
1,9

Från Helsingborg norrut
263. Höganäs
262, 266. Ängelholm,
Hjärnarp
269. Båstad

242. Hörby
243. Höör
241. 268. Eslöv, Svalöv1
283. 280. 289. Osby, Bjärnum, Broby, Lönsboda, Knisslinge

6 087
6 592
6 861

8
8
13

1,3
1,2
0,8

16 659

9

0,5

291. Kristianstad

26 838

43

1,6

8

3,4

15

1,2

18 275

93

5,1

7 945
4 626
13 489
8 241

27
13
21
9

3,4
2,8
1,6
1,1

15 357
6 492

16
2

1
0,3

3 797
15 907
37 184
8 983
17 411

14
46
97
19
26

3,7
2,9
2,6
2,1
1,5

10 108

6

0,6

Kring Kristianstad
290. Tollarp
2 323
296, 297, 295. Åhus, Degeberga, Bromölla1
2 201
.

Anmärkning

Blekinge
371. Karlskrona
370. Nättraby, Rödeby,
Holmsjö
373. Jämjö
372. Ronneby
294. Sölvesborg
374, 375 Karlshamn,
Mörrum
293. Olofström
Halland
310. Knäred, Ullared
311. Falkenberg
302, 305 Halmstad
312. Laholm
432. Varberg
313, 314. Oskarström,
Hyltebruk

Se även Göteborgs kranskommuner där norra Halland finns med.
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inkl lantbrevbäringen

Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

Anmärkning

28 137

101

3,6

inkl 551, 553, 554, 555. 556

24
12
9

1,4
3,5
1,2

9
7
10

0,6
2,6
1,8

22

1,3

4
126
6
10

0,3
3,7
0,7
0,7

35

2,6

14 803
11 888
26 691

65
40
105

4,4
3,4
3,9

6 383
3 709
3 906

18
19
9

2,8
5,1
2,3

16 749

10

0,6

11
23
21

1,2
1,8
1,7

18
24

1,6
3,8

15
16
16
16

1,3
1,2
1,1
1,7

Småland
550. Jönköping

Kring Jönköping
561, 563 Huskvarna,
Gränna
16 513
564. Bankeryd
3 401
565, 566. Mullsjö, Habo
7 779
567, 568. 562. Vaggeryd, Skillingaryd, Norrahammar 14 578
331. Värnamo
10 356 2
330. Bredaryd, Rydaholm 5 535
340-41. 285. Ljungby, Markaryd, Annerstad
17 321
332. 334, 335 333.Gislaved,
Anderstorp, Gnosjö,
Smålandsstenar
15 486
350, 351, 355. Växjö
33 694
342. Alvesta
8 502
343, 362 Älmhult,
13 580
Tingsryd
360. Lammhult, Rottne,
Lessebo, Åseda,
Lenhovda, Alstermo 13 354
391, 394 Kalmar söder
392, 395. Kalmar norr
Hela Kalmar
Utanför Kalmar
386. Färjestaden
387. Borgholm
388. Ljungbyholm
382, 361, 385. Nybro,
Emmaboda, Torsås

Norrut
383-84. 579. Mönsterås,
Blomstermåla, Högsby 9 276
572. Oskarshamn
12 589
593. Västervik
12 464
598. 577. Vimmerby,
Hultsfred
11 103
575. Eksjö
6 238
570. 578. Vrigstad, Mariannelund, Österbymo,
Målilla, Aneby
11 439
571. Nässjö
13 693
574. 576, Vetlanda, Sävsjö14 912
673. Tranås
9 621
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inkl Kalvsvik

inkl lantbrevbäringen

Öland
Öland

Postnummer ort

Antal
hushåll

Göteborg
413. Guldheden,
Järntorget
26 868
411. Drottningtorget,
Ekelund
15 299
416. Kålltorp
25 888
426. V Frölunda,
Långedrag
10 076
412. Örgryte,
Johanneberg
20 377
414. Majorna,
Högsbo
23 861
427. Billdal, 429 Kullavik*,
436. Askim
12 744
417, 418 Kville/Tuve, Älvstranden, Arendal
36 804
423. Torslanda
9 164
421. V. Frölunda, Flatås,
Åkered
19 492
415. Kortedala, Bergsjön
21 405
422. Hisings Backa,
15 467
inkl 425 Hisings Kärra 6 J
424. Angered
18 170
Hela Göteborg
255 615

Journalister
Antal

Journalister per
Andel hushåll
1000 hushåll Anmärkning i småhus, %

139

6,7

2

96
100

6,3
3,9

0
11

39

3,9

71

74

3,6

11

124

5,2

3

27

2,1

80

50
13

1,4
1,4

18
85

27
24
16

1,4
1,1
1

2
14
33

10
739

0,6
2,9

25

* Kullavik ligger i Halland
Jämförelse postnummer – stadsdelsnämnd i Göteborg
För den läsare som vill tränga längre in i materialet med hjälp av andra källor finns här en tabell som parar ihop
postnummerområden med Göteborgs indelning i stadsdelsnämnder.
Postnummer
Journalister per 1000 hushåll
Stadsdelsnämnd
413. Haga, Masthugget, Guldheden, Änggården
6,7
8 Linnéstaden,
del av 7 Centrum
411. Vasastan, Inom Vallgraven, Nordstan, Ekelund
6,3
del av 7 Centrum
414 Majorna, Högsbohöjd, Kungsladugård
5,2
9 Majorna,
del av 10 Högsbo
416. Stampen, Lunden, Kålltorp, Bagaregården
3,9
5 Härlanda, del av 7 Centrum,
del av 6 Örgryte
426. Älvsborg, Långedrag
3,9
11 Älvsborg,
del av 14 Tynnered
412. Örgryte, Johanneberg, Lorensberg
3,6
del av 7 Centrum,
del av 6 Örgryte
427, 429, 436. Askim, Billdal, Kullavik **
2,1
13 Askim
417. Kville/Tuve, Älvstranden, Brämargården*
1,4
del av 19 Tuve-Säve,
del av 18 Lundby
423, 418. Torslanda, Säve, Arendal, Biskopsgården*
1,4
16 Torslanda, 17 Biskoåsgården, del av 18 Lundby,
del av 19 Tuve-Säve
421. V. Frölunda, Järnbrott, Tynnered
1,4
12 Frölunda, del av 10 Högsbo,
del av 14 Tynnered
415. Kortedala, Bergsjön
1,1
3 Kortedala, 4 Bergsjön
422, 425. Hisings Backa, Hisings Kärra *
1
20 Backa,
del av 21 Kärra-Rödbo ***
424. Angered
0,6
1 Gunnared, 2
Hela Göteborg
2,9
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* Ligger på Hisingen
** Kullavik hör till Halland, men är i praktiken en förort till Göteborg. Därför har jag lagt ihop Kullavik med
grannstadsdelarna Askim och Billdal.
*** Norra delen av stadsdel 21, Kärra-Rödbo hör till postnummerområde 442, Kungälv.
Stadsdelsnämnd 15, Styrsö, har samma postnummer, 430, som flera orter i Halland och övriga skärgården.
Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

14 431
6 268
13 944
20 714

31
14
26
38

2,1
2,2
1,9
1,8

11 099
4 366
9 909
15 653
16 339

10
6
10
19
16

0,9
1,4
1,0
1,2
1

19 981

38

1,9

2 636
2 446
21 856

10
9
53

3,8
3,7
2,4

7 421

13

1,8

6 965
9 587

9
7

1,3
0,7

19 788

12

0,6

7 530
6 633

10
11

1,3
1,7

9 308
23 473

9
30

1,0
1,3

Göteborgs förorter
443. 448.Lerum, Gråbo, Floda
435. Mölnlycke
433. Partille
431. 428. Mölndal, Kållered
446. 449. Älvängen, Nödinge, Bohus. Surte
438. Landvetter
437. 439. Lindome, Onsala
434. Kungsbacka
442. Kungälv
430. Tvååker, Veddige, Åsa,
Rävlanda, Vrångö, Styrsö,
Brännö, Öckerö,
Väröbacka

Bohuslän – från toppen till botten
459. Ljungskile
450. Grundsund, Dingle
451. Uddevalla
440, 471. Marstrand, Kållekärr, Bleket, Dyrön,
Fagerfjäll
472, 473, 474 Varekil, Svinesund, Stillingön,
Henån, Ellös
444. Stenungsund
452, 453, 454, 455, 456, 457.
Strömstad, Brastad
Lysekil, Munkedal,
Tanumshede, Sotenäs
Dalsland
666, 660, 668 Bengtsfors,
Billingsfors, Ed
662. Åmål
458, 460, 464, Färgelanda,
Brålanda, Mellerud
Hela Dalsland
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Anmärkning

Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

23 330
2 971
3 078
3 565
9 911
8 413
51 268

44
5
5
5
11
5
75

1,9
1,7
1,6
1,4
1,1
0,6
1,4

7

1,7

17

1,6

13

0,9

7

0,7

34
62
32
20

3,8
2,7
2,1
1,9

49
27
22
8
11

1,6
1,5
1,4
1,4
1,4

9
18

1,3
1,2

14

0,8

6

0,4

16
72

1,6
4,1

Anmärkning

Sjuhäradsbygden
503, 504. Borås city, söder,
väster
517. Bollebygd
513. Fristad
516. Dalsjöfors
507. Borås Öster
506. Borås, Viskadalen
Hela Borås m förorter

524. Herrljunga
4 148
523, 520. Ulricehamn, Blidsberg
10 354
511. 510. 519. Kinna,
Sätila , Horred
14 694
512. 514. Svenljunga,
Överlida, Tranemo
9 988

inkl 515. Kinnarumma o
518. Sandared

Västergötland övrigt
532. Skara
9 059
541. Skövde
22 715
441. Alingsås
15 382
542. Mariestad
10 625
461, 463. Trollhättan,
Lilla Edet
31 494
531. Lidköping
17 678
462. Vänersborg
15 660
522. Tidaholm
5 795
544, 546. Hjo, Karlsborg
7 649
533,
540. Götene, Timmersdala6 750
521. Falköping
14 642
534, 535, 465, 466, 467, 447.
Vara, Kvänum, Grästorp,
Vårgårda, Nossebro,
Sollebrunn
18 386
543, 545, 547, 548, 549 Tibro,
Töreboda, Gullspång,
Hova,Tidan
13 762
Gotland
620. Hemse, Lärbro
621. Visby

9 957
17 534
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inkl 622 utanför Visby

Östergötland
Två stora städer
Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
Andel hushåll
1000 hushåll anmärkning i småhus, %

602. Norrköping city
603. Norrköping söder
604. Norrköp Eneby
inkl 605 och 616 Åby
601. Norrköping norr
Hela Norrköping

12 252
15 431
13 345

85
69
13

6,9
4,5
1

4
35
55

6 274
47 307

1
168

0,2
3,6

10
30

75
7
28
3
113

2,6
2,3
1,7
0,3
1,9

22

3,2

45
31

2
1,5

13

1,0

10

0,7

11

0,6

582. Linköping, city, no, öst29 287
583. Linköping Lambohov 3 038
589. Linköping Åleryd
16 379
584. Linköping väst
11 408
Hela Linköping
60 112
Övriga Östergötland
610, 618. Reijmyre, Vikbolandet, Stigtomta*,
Kolmården
6 750
590. Boxholm, Mantorp,
Borensberg, Tjällmo,
Kisa, Rimforsa, Horn,
Vikingstad, Linghem,
Ljungsbro, Ankarsrum **22 525
591, 592. Motala, Vadstena 20 697
595, 596, 599. Mjölby, Skänninge, Ödeshög
12 978
614, 615, 594. Söderköping,
Valdemarsvik, Gamleby** 13 860
612, 617, 597. Finspång,
Skärblacka, Åtvidaberg 17 660

inkl landet

24
35
40
19
28

* Stigtomta ligger i Sörmland men hör i postens system ihop med Östergötland.
** Gamleby och Ankarsrum ligger i Småland men förs här samman med Östergötland.
Sörmland
633. E-tuna Skogsängen
632. Eskilstuna city
635. Eskilstuna landet
644. Torshälla
Hela Eskilstuna

12 760
8 393
5 691
4 048
30 892

647. Mariefred
4 025
642, 643, 640. Flen, Vingåker,
Julita, Stora Sundby,
Stjärnhov
14 657
611. Nyköping
22 541
641. Katrineholm
15 261
645. Strängnäs
10 199
619, 646. Trosa, Gnesta
8 345
613. Oxelösund
5 592

63
20
12
5
100

4,9
2,4
2,1
1,2
3,2

11

2,7

38
45
29
18
10
6

2,6
2
1,9
1,8
1,2
1,1
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Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
Andel hushåll
1000 hushåll anmärkning i småhus, %

651. Karlstad city
653. Karlstad Våxnäs
654. Karlstad norr
656, 655. Karlstad Kronoparken
Hela Karlstad

11 134
9 793
10 028

72
45
36

6,5
4,6
3,6

7 864
38 819

9
162

1,1
4,2

681. Kristinehamn
665. Kil
683-84. Hagfors, Munkfors
671-72-73. Arvika, Årjäng,
Charlottenberg
686, 685, 680. Sunne,
Torsby, Sysslebäck
682. Filipstad
667. 669 Forshaga, Deje
661, 663, 664. Säffle,
Skoghall, Grums

13 817
5 299
8 813

24
6
8

1,7
1,1
0,9

20 062

17

0,8

13 223
5 676
7 072

10
4
4

0,8
0,7
0,6

20 152

11

0,5

3 500
22 502
32 505
58 507

8
80
81
169

2,3
3,6
2,5
2,9

10
11
35

4,2
2,9
2,3

Värmland
6
46
29
inkl lantbrevb.

51
30

Örebro län
701, 705. Örebro service
702. Örebro söder, öster
703. Örebro väster, norr
Hela Örebro

719. Vintrosa
2 361
696. Askersund
3 835
691. Karlskoga
15 458
711, 712, 713, 718, 710, 714.
Lindesberg, Hällefors,
Nora, Frövi, Fellingsbro, Kopparberg
23 451
693. Degerfors
4 831
692, 694, 695, 697, 715, 716.
Kumla, Hallsberg, Hjortkvarn Laxå, Odensbacken, Fjugesta
26 173

Bergslagen
41
7

1,7
1,4
”egentliga Närke”

17

0,6

182
23
7

3,8
2,5
2,4

29

1,3

13

1,2

10

0,8

Västmanland
721, 722, 723, 724.
Västerås
47 825
733. Sala
9 066
730. Skultuna, Västefärnebo2 977
731, 732, 736. Köping
Arboga, Kungsör
22 779
737, 738, 739. Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg 11 289
734, 735. Hallstahammar,
Surahammar
11 857

inkl lantbrevbäringen

61

Postnummer ort

Antal
Hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
1000 hushåll

753. Uppsala centrum
752. Uppsala Kungsgärdet
757. Uppsala Sävja
756. Uppsala Gottsunda
754. Uppsala Salabacke
755. Uppsala lantbrevb.
Hela Uppsala

18 892
14 696
3 505
10 646
20 521
6 574
74 834

99
66
12
24
36
10
247

5,2
4,5
3.4
2,3
1,8
1,5
3,3

745, 749. Enköping
741. Knivsta
743, 747. Storvreta, Alunda
740, 744. Almunge, Björklinge, Östervåla,
Öregrund, Heby
815, 748, 742. Tierp, Söderfors,
Österbybruk, Östhammar

17 522
5 070
7 670

46
11
15

2,6
2,2
2,0

13 276

12

0,9

12 794

11

0,9

21 040
23 782
1 397
12 296
6 497

114
61
9
25
13

5,4
2,6
5,7
2
2

17 048

30

1,8

28 937
11 431
12 528

33
11
13

1,1
1
1

25 136
8 860
4 711
4 613
43 320

93
28
8
7
136

3,7
3,2
1,7
1,5
3,1

8 840

11

1,2

27 310
1 869
9 472
5 746
9 187

20
6
30
4
24

0,7
3,2
3,1
0,7
2,6

17 740

41

2,3

anmärkning

Uppland

inkl Enköping öst

Dalarna
791. Falun
781, 784. Borlänge
770. Nyhammar
793, 795. Leksand, Rättvik
790. Bjursås, Svärdsjö, Särna
771, 772, 777. Ludvika, Grängesberg, Smedjebacken
780, 782, 792, 794, 796.
Gagnef, Vansbro,
Lima, Sälen, Malung,
Mora, Orsa, Älvdalen
774, 775. Avesta, Krylbo
776, 783. Hedemora, Säter
Gävleborg
801. Gävle centrum, söder
806. Gävle norr
804. Gävle Bomhus
818. Valbo
Hela Gävle
814, 810. Skutskär*, Älvkarleby*, Hedesunda, Gysinge,
Skärplinge*
811, 812, 813, 816, 817. Sandviken, Storvik, Hofors,
Ockelbo, Norrsundet
823. Kilafors
821. Bollnäs
828. 822. Edsbyn, Alfta
826. Söderhamn
820, Hälsingland,
Småorter
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inkl 802, 803, 805

Arbrå, Ljusne, Sandarne, Bergvik, Järvsö, Färila, Los, Delsbo, Bergsjö,
Harmånger, Gnarp

824. Hudiksvall
825. Iggesund
827. Ljusdal

11 773
3 053
5 393

25
5
7

2,1
1,6
1,3

* Älvkarleby, Skutskär och Skärplinge ligger i Uppland, men har förts ihop till ett område kring nedre Dalälven.
Mellannorrland
Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
Andel hushåll
1000 hushåll anmärkning i småhus, %

854, 835. Sundsvall östermalm
852, 855 Sundsvall centrum
857. Sundsvall Granholmen
856. Sundsvall Bydalen
Hela Sundsvall

7 653
8 298
6 197
8 092
30 240

26
57
22
22
127

3,4
6,9
3,6
2,7
4,2

Runt Sundsvall:
860. Stöde, Liden
862. Kvissleby
864. Matfors
865. Alnö
861. Timrå

2 680
4 991
2 887
5 716
8 258

12
15
7
8
3

4,5
3,0
2,4
1,4
0,4

20 048
5 895

84
19

4,2
3,2

7 525
11 001
12 236
6 014

10
50
23
15

1,3
4,5
1,9
2,5

12 988
19 172

6
30

0,5
1,6

4 604
6 071

6
7

1,3
1,2

7 213

8

1,1

5 510

2

0,4

15 761

11

0,7

831. Östersund
832. Frösön
834, 835, 842. Brunflo, Krokom, Sveg
871. Härnösand
891. Örnsköldsvik
892, 894. Svedjeholmen
Själevad, Moliden
890, 893, 895, 914. Husum,
Långviksmon, Bjästa,
Bredbyn, Nordmaling *
830. 833. Jämtland småorter**,
Strömsund
870. Älandsbro, Nordingrå
Ullånger, Nyland
881. Sollefteå
872, 873. Kramfors,
Bollstabruk
880, 882. Näsåker, Junsele,
Ramsele, Backe,
Rossön, Långsele
836, 841. Mellannorrland,
småorter ***, Ånge

inkl lantbrevb.

22 %
22 %
35 %
26 %
26 %

* Nordmaling ligger i Västerbotten men har förts samman med närliggande Husum m fl orter.
** Hallen, Mörsil, Järpen, Åre, Storlien, Tansdsbyn, Fåker, Hackås, Oviken, Lit, Ås, Nälden, Trångsviken,
Offerdal Föllinge, Hammerdal, Stugun, Hoting, Gäddede.
*** Fränsta, Överturingen, Åsarna, Klövsjö, Storsjö Kapell, Ljungdalen, Svenstavik, Gällö, Pilgrimstad, Bräcke,
Kälarne, Hammarstrand, Bispgården, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen, Funäsdalen
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Postnummer ort

Antal
hushåll

Journalister
Antal

Journalister per
Andel hushåll
1000 hushåll anmärkning i småhus, %

18 006
13 375
5 710
10 021
47 112

135
53
20
32
240

7,5
4
3,5
3,2
5,1

3 579

7

2

8 576
4 582

11
5

1,3
1,1

7 860
3 144
20 676
3 277

15
11
53
8

1,9
3,5
2,6
2,4

8 155

11

1,3

7 110

8

1,1

10 064

9

0,8

7 858
8 091
8 940
3 354
5 504

69
45
40
11
16

8,8
5,6
4,5
3,3
2,9

33 747

181

5,4

14 336

19

1,3

2 488
4 395
10 294

2
2
39

0,8
0,5
3,8

8 633

17

2

12 874

11

0,9

7 146

7

1

5 166
10 104

9
27

1,7
2,7

9 236

5

0,5

Västerbotten, Norrbotten
Umeå
903. Umeå City
906, 905. Umeå Ersboda
904. Umeå Teg
907. Umeå Ålidhem
Hela Umeå
913. Holmsund
911, 916, 922. Vännäs,
Bjurholm, Vindeln
915, 918. Robertsfors, Sävar
930. Lövånger, Bureå, Byske,
Jörn, Malå, Glommersträsk,
Moskosel, Arjeplog
933. Arvidsjaur
931. Skellefteå
932. Skelleftehamn
934, 935, 936, 937.Kåge, Norsjö, Boliden, Burträsk
912, 917, 910. Vilhelmina
Dorotea, Åsele
920, 921, 923. Tärnaby, Sorsele, Lycksele, Storuman
Luleå
972. Luleå City
974. Luleå Haga
973, 975. Luleå Källan
954. Gammelstad
976, 977. Luleå Björkskatan
.
Hela Luleå
961. Boden
960, 962. Vuollerim,
Jokkmokk
942. Älvsbyn
941. Piteå
943, 944, 945-, 946. Öjebyn,
Hortlax, Norrfjärden
Roknäs, Lillpite,
952, 950, 955, 956. Kalix,
Töre, Morjärv, Råneå
Överkalix
953, 957. Haparanda,
Övertorneå
984, 980. Pajala, Lovikka,
Muoduslompolo, Vittangi
Karesuando, Hakkas,
Korpilombolo, Tärendö
981. Kiruna
982, 983. Gällivare, Malmberget, Koskullskulle
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inkl lantbrevb.

inkl Björsby
inkl högskoleområdet

19
42
36
18
27

15
35
52
66
29
37

