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Abstract 

Titel: När lokaltidningen lämnar - En kvalitativ undersökning av politikernas reaktioner på            

Arbetarbladets flytt ifrån Hofors 

Författare: Eric Blomqvist & Leo Brodin  

Kurs: Journalistik GR (C), C-uppsats 

Antalet ord: 10078 

 

I vår studie har vi undersökt hur politiker i Hofors kommun hanterar och uppfattar situationen efter att                 

Arbetarbladet 2014 flyttade sin lokalredaktion i Hofors till Sandviken. Detta eftersom redaktionen var             

kommunens sista och vi ville undersöka om och hur de upplever centraliseringens påverkan. Genom              

telefonintervjuer med 17 förtroendevalda politiker i Hofors kommun har vi undersökt det. Vi har              

också sett till att Arbetarbladet bemött politikernas åsikter, vilket de fick göra i form av en intervju                 

med tidningens nyhetschef Jacob Hilding där vi presenterade politikernas svar för honom och han fick               

ge sin bild av situationen.  

 

Politikerna är missnöjda med den nuvarande situationen, deras förtroende är lågt för Arbetarbladets             

rapportering och enligt dem är kvaliteten också låg. Lokaljournalistiken upplevs ha försämrats kraftigt             

sedan lokalredaktionen flyttade enligt nästan samtliga respondenter. Jacob Hilding tror inte att den har              

försämrats utan tror att redaktionen på plats hade mer av en symbolisk effekt. 

 

Politikerna vänder sig mer och mer till sociala medier för att nå ut med sitt budskap, och de politiker                   

som håller fast vid lokaltidningen upplever att det blivit lite eller mycket svårare att nå ut med sitt                  

budskap i tidningen. Denna studie visar att lokaltidningen fortfarande är den vanligaste källan bland              

respondenterna då alla läste den innan flytten och 14 fortfarande gör det idag. Användandet av sociala                

medier och bloggar som huvudsaklig nyhetskälla har ökat från två till sex respondenter och två av de                 

som slutat läsa lokaltidningen huvudsakligen har gått över till sociala medier eller bloggar som källor.  

 

På en punkt har politikerna svarat enhälligt, även Jacob Hilding. Alla är negativt inställda till               

centraliseringen av lokalmedia över hela Sverige och medieskuggan den skapar. Många av politikerna             

tror att den kommer leda till lokaljournalistikens död och vissa tar även upp ryktesspridning som en                

konsekvens. 

 

 

Nyckelord: Hofors, medieskugga, lokaljournalistik, centralisering, politiker. 
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1. Inledning 

Hofors kommun i Gävleborgs län har påverkats av att den sista nyhetsredaktionen flyttat från              

kommunen. Hofors är en av många kommuner som drabbats. I studien har 17 intervjuer med               

förtroendevalda politiker i kommunen genomförts för att få en bild av åsikterna kring att              

Arbetarbladet flyttade sin lokalredaktion från Hofors till Sandviken och hur de påverkade politikerna             

resonerar. Lars Nords och Gunnar Nygrens bok Medieskugga tar upp precis vad som händer när               

lokalredaktionen flyttar och används mycket för att förklara den påverkan som centraliseringen av             

redaktionen har haft på Hofors kommunpolitiker (Nord, Nygren, 2002). Även uses- and            

gratificationteorin som Jay Blumler och Elihu Katz grundade är till stor hjälp för att förklara den så                 

kallade centraliseringens påverkan eftersom den fokuserar mer på mediepublikens perspektiv och mål            

än medias, och det som undersöks i studien är mediepubliken (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974). 

 

Även Gefle Dagblad har lagt ned sin redaktion i Hofors, vilket skedde redan 2002 (Gullberg, 2016).                

Hofors kommun är dock långt ifrån ensam om att den fysiska närvaron av en tidningsredaktion har                

försvunnit. Mediesverige är mitt i en pågående centralisering. I forskningsantologin Människorna.           

medierna och marknaden av Medieutredningen som publicerades 2016 skriver Gunnar Nygren att “i             

dagens medieutveckling finns starka tendenser till centralisering och likriktning inom          

innehållsproduktionen”. Fortsatt förklarar Nygren att ägandet av media är ihoptryckt och det framför             

allt när det kommer till regionala och lokala medier (Medieutredningen, 2016). Under 2000-talet har              

antalet lokalredaktioner minskat kraftigt. I Landsbygd i medieskugga av Gunnar Nygren och Kajsa             

Althén presenteras statistik över perioden 2004 till 2014. Under dessa 10 år lades hela 94 redaktioner                

ned i Sverige (Nygren, Althén, 2014).  

 

Lokaltidningar läggs ned och medielandskapet är i pågående förändring. Därför finns det alltid ny              

kunskap och nya studier att göra. Siffror från Mediebarometern visar att tidningsläsandet sjunker över              

hela Sverige, även om ökningen av läsande på webben räknas med (SR/PUB, Nordicom, 2016).              

Tidskriften Journalisten gjorde en enkätundersökning som skickades ut till Sveriges journalistklubbar.           

Den publicerades i en artikel och visade att åtminstone 398 redaktionella jobb försvann och 38               

lokalredaktioner/lokalkontor stängdes ned under 2013 (Journalisten, 2013). Jesper Strömbäck menar          

att det är ett demokratiskt problem om de boende saknar lokaltidningar och legitima nyhetskällor              

eftersom nyhetsmedia är den viktigaste källan för samhällsfrågor (Strömbäck, 2015:25). 

 

I och med mindre bevakning på orter runt om i landet är begreppet medieskugga relevant, vilket                

betyder det som händer när media försvinner. I boken Medieskugga , av Lars Nord och Gunnar Nygren                

förklaras att medieskugga handlar om mediernas innehåll, mediekonsumtion och mediernas          
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produktionsvillkor (Nord, Nygren, 2002:27). Det finns områden i det svenska samhället som inte             

bevakas och som därför utesluts i rapporteringen (Nord, Nygren, 2002:29). I Medieskugga definierar             

författarna begreppet som “alltid mörkt över vissa delar av det svenska samhället” (Nord, Nygren,              

2002:32), det vill säga att man inte lyckas rapportera, förklara eller beskriva den delen av samhället. 

 

Publicitetsmodellen är ett verktyg för att undersöka nyhetskonsumenternas situation, anpassning och           

tankar. De pågående nedläggningarna får enligt publicitetsmodellen negativa effekter på invånarna           

(McQuail, 2010:215). Enligt Denis McQuail säger publicitetsmodellen att närvaron och att massmedia            

över huvud taget rapporterar är viktigare än kvaliteten eller vad som rapporteras. I studien vid namn                

Det är så tyst om allting undersöker författarna Granqvist Elangowan och Nilsson hur en nedlagd               

lokalredaktion har påverkat orten Jokkmokk. Författarna drar bland annat slutsatsen att           

lokalbefolkningen upplever att nyhetsbevakningen har blivit bristfällig och att kvaliteten har sjunkit            

(Granqvist Elangowan, Nilsson 2014). En uppfattning om att medias kvalitet har sjunkit leder också              

till minskat förtroende för medierna och tron på deras makt i samhället (Strömbäck, 2000:254). Det är                

en självuppfyllande profetia eftersom medias makt är direkt beroende av hur stor makt samhället tror               

att media har, och det kan leda till en försvagning av medias roll i samhället (Strömbäck, 2000:254). 

 

Media är informellt den tredje och granskande statsmakten i demokratin jämte regeringen och             

riksdagen och en rättighet att ha tillgång till som vissa nästan berövas när deras lokala nyhetskälla                

försvinner, vilket skrevs redan på 1800-talet (Bernhard Palmær, 1838). I Det är så tyst om allting                

kommer författarna fram till att journalistiken inte längre uppfyller sin funktion och plikt som tredje               

statsmakt. Inte minst eftersom ett av de största problemen med den försämrade journalistiken var just               

avsaknaden av mer granskande och djuplodande journalistik.  

 

1.1 Syfte 

Denna studies syfte är ta reda på hur politiker i Hofors kommun ser på att lokalredaktionerna har lagts                  

ned samt hur de upplever situationen före och efter nedläggningarna. Studien undersöker också hur              

deras relation till lokalmedia förändrats i deras roll som politiker när det gäller att nå ut med sina                  

budskap. Undersökningen är kvalitativ för att ge en djupare bild av hur Hofors politiker ser på att                 

lokalredaktionen har lagts ned. Det finns likheter med studien om Jokkmokk men även klara              

skillnader. I Det är så tyst om allting presenteras vad Jokkmokks invånare tycker. I denna studie                

undersöks vad just Hofors förtroendevalda politiker tycker. Det som analyseras är nyheter i skrift,              

både i pappersform och på nätet. 
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1.2 Frågeställningar 

Hur använder/använde Hofors politiker sig av media för att nå ut med sitt budskap? 

Hur tar/tog politikerna i Hofors kommun del av nyheter? 

Vad tycker de/tyckte de om den mediala situationen i kommunen? 

Hur ser de på centraliseringen av lokalmedia som trend över Sverige? 

 

1.3 Bakgrund  

Centraliseringen av redaktioner har pågått i flera år. Många lokalredaktioner har lagts ned eller flyttats               

till centralorter, inte minst inom Mittmedia (Tidningsstatistik AB, 2016). Orten som den här studien              

fokuserar på är Hofors i Gävleborgs län, där Mittmedias tidningar Arbetarbladet och Gefle Dagblad              

har flyttat sina lokalredaktioner från orten. Gefle Dagblads redaktion flyttade redan 2002, innan             

Mittmedia bildades (Gullberg, 2016). Flera av de 17 svarande har dock bott över 60 år i kommunen                 

och haft gott om tid att uppleva även den tidigare nedläggningen. 

 

Mediekoncernen Mittmedia grundades 2003. Koncernen uppkom ur Gefle Dagblads Förvaltnings AB.           

Från början ingick Gefle Dagblad, Sundsvalls Tidning, Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen           

Ångermanland i koncernen. Kort därefter förvärvades Arbetarbladet och Dagbladet (mittmedia.se, u.           

å). Snart adderades fler titlar i mellansverige. Bland annat Östersunds-Posten och Dalarnas Tidningar.             

Våren 2015 rekryterade man tidningar från Mediebolaget Promedia. Vestmanlands Läns Tidning och            

Nerikes Allehanda var två titlar som ingick i den affären. I dag äger Mittmedia 28 morgontidningar                

och har 20 nyhetssajter i bruk (mittmedia.se, u. å). 

 

Mittmedia har genom sparpaket dragit ner på antalet journalistiska poster samt att flera redaktioner              

lagts ned eller förflyttats till förmån för centralisering (Elfström, Vretander, 2016). Mittmedias egen             

vision lyder “Vi strävar hela tiden efter att vara Sveriges mest trovärdiga leverantör av journalistik               

med lokalt perspektiv. Vi ska också se till att våra kunder när som helst på dygnet kan ta del av                    

MittMedia på det sätt som passar dem bäst” skriver Mittmedia på sin hemsida (Mittmedia, u. å.). 

 

Mittmedia är Sveriges näst största tidningskoncern om man ser till antalet upplagor uppger rapporten              

Mediesverige 2016 (Facht, 2016:47). I maj 2015 påtalade dåvarande redaktionella chefen på            

Mittmedia AnnaKarin Lith storleken och betydelsen av Mittmedia. “Våra journalister finns på en             

tredjedel av Sveriges yta. Deras arbete är förutsättningen för det vi kallar demokrati” (Gabrielsson,              

2015). Enligt Per Åhlin, redaktionell personalchef på Mittmedia har koncernen ett täckningsområde            

mellan Örebro i söder till Örnsköldsvik i norr (Åhlin, 2016).  
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Hofors kommun hade en befolkning på 9483 personer i SCBs senaste mätning, den har minskat               

stadigt sedan 1970 (SCB, 2016). Kommunen styrs av Socialdemokraterna tillsammans med           

Vänsterpartiet, som tillsammans har 16 av 31 mandat. Anmärkningsvärt är att nästan 40 % av               

invånarna jobbar med tillverkning och utvinning, mer än det tredubbla genomsnittet i Sverige (Hofors              

kommun, 2016). 

 

2 Tidigare forskning & teorier  

Tidigare forskning om vad som hänt när en lokalredaktion försvunnit är till exempel studien Det är så                 

tyst om allting om Jokkmokks mediebevakning eller bristen på den. I övrigt finns det bland annat                

forskning som redovisar hur många redaktioner som lagts ned. I Landsbygd i medieskugga presenteras              

de siffrorna (Nygren, Althén, 2014). Det finns även en studie som tar upp förklaring/definition av vad                

medieskugga är (Nord, Nygren, 2002).  

 

2.1 Medieskugga 

I Medieskugga av Lars Nord och Gunnar Nygren förklarar författarna att begreppet medieskugga             

handlar om mediernas innehåll, mediekonsumtionen och mediernas produktionsvillkor (Nord,         

Nygren, 2002:27). Att det finns områden i det svenska samhället som inte bevakas och som därför                

utesluts i rapporteringen är en ingång för att undersöka konsumenternas perspektiv (Nord, Nygren,             

2002:29). I boken Medieskugga definierar författarna begreppet som “alltid mörkt över vissa delar av              

det svenska samhället” (Nord, Nygren, 2002:32), att rapporteringen av den delen av samhället är              

bristfällig eller misslyckas. Att politiker och mindre partiers åsikter inte kommer fram i media är en                

annan del av medieskugga, det vill säga att den lokala politiken inte får det utrymme som behövs för                  

att befolkningen ska få en klar bild av sitt lokala samhälle (Nord, Nygren, 2002). Vid en sådan plats är                   

det relevant att undersöka hur publiken, i denna undersökning politikerna, ser på sin situation, samt               

hur de anpassar sig. 

 

Lars Nord och Gunnar Nygren skriver att medieskugga kan bero på vilka resurser de som vill nå ut i                   

media har. Så kallade “svaga intressen” missgynnas konsekvent, de som representerar eliten får alltid              

gå före (Nord, Nygren, 2002:28). Redaktionerna flyttar sig från de mindre orterna ute i landet vilket är                 

ett liknande mönster. Eliten representerar storstäderna medan de mindre orterna är det svaga intresset.              

2016 publicerades Människorna, medierna & marknaden - Medieutredningens forskningsantologi om          

en demokrati i förändring (Medieutredningen, 2016). I antologins inledning presenteras ett liknande            

påstående. “Alla medborgare har rätt till journalistik och medier, men förutsättningarna att ta tillvara              

dessa skiljer sig beroende på individens resurser samt utbudet av nyhetsmedier och internet där de               

bor” (Medieutredningen, 2016:14). 
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Det finns tidigare forskning på antalet nedlagda redaktioner, även den med namnet Gunnar Nygren              

bakom. I Landsbygd i medieskugga av Gunnar Nygren och Kajsa Althén redovisas antalet redaktioner              

som lades ned mellan åren 2004 och 2014. Huvudsakligen går studien in på hur resurserna och                

infrastrukturen har förändrats för den lokala journalistiken samt vilka konsekvenser detta får för             

mediernas roll i demokratin och för bilden av Sverige utanför storstäderna (Nygren, Althén, 2014).              

Nygren och Althén uppmanar till fortsatt forskning på lokaljournalistiken, som är i snabb förändring.              

Landsbygd i medieskugga försöker visa på utvecklingen inom media ur ett redaktionellt perspektiv,             

bevakning samt många andra områden som berör lokaljournalistiken. 

 

Bland annat redovisar Landsbygd i medieskugga hur många titlar de olika tidningskoncernerna har.             

Statistiken över hur antalet lokalredaktioner minskat mellan 2004 och 2014 stödjer denna studie.             

Antalet lokalredaktioner har under perioden minskat med 94 stycken. Denna statistik visar            

nedrustningen av lokalmedia och nedläggningarna av lokalredaktionerna. I undersökningen syns          

också nedrustningen av varje koncern för sig. Mittmedia som den här undersökningen fokuserar på              

stängde ner eller centraliserade en mängd lokalredaktioner under perioden 2004 till 2014 (Nygren,             

Althén, 2014:29).  

 

Sverige har länge haft starka lokala medier. Grunden är många och starka lokala dagstidningar, och               

Sverige ligger i topp i världen när det gäller läsning av dagstidningar. Enligt de färskaste siffrorna från                 

WAN (World Association of Newspaper) låg den svenska tidningsläsningen år 2008 på 436 ex/1000              

vuxna invånare. Fler tidningar lästes bara i Japan, Norge och Finland (Nordicom, 2011).  

 

2.2 Det är så tyst om allting 

Studien Det är så tyst om allting genomfördes 2014. Den går in på mediebevakningen av Jokkmokk                

som står utan regelbunden bevakning och nyhetsrapportering. Elizabeth Granqvist Elangowan och           

Linda-Marie Nilsson utförde en publikstudie genom telefonenkäter och sedan fyra informantintervjuer           

via telefon efter ett strategiskt urval bland enkätdeltagarna (Granqvist Elangowan, Nilsson, 2014).  

 

Anledningen till att de undersökte mediebevakningen av Jokkmokk var som författarna uttrycker det             

att “Jokkmokks kommun i Norrbotten under 2000-talet har drabbats av flera lokalredaktioners            

nedläggningar”. De ville få en uppfattning om hur invånarna i Jokkmokks kommun upplever den              

lokala mediebevakningen (Granqvist Elangowan, Nilsson, 2014:2). Deras resultat visade att invånarna           

hade ett stort intresse för lokala nyheter samt att de fortfarande tog del av lokala nyheter efter                 

nedläggningar. Invånarna upplevde att journalistiken blivit klart sämre efter 
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nedläggningarna (Granqvist Elangowan, Nilsson, 2014). Författarna drog slutsatsen att de lokala           

medierna inte uppfyllde sin demokratiska funktion som tredje statsmakt (Granqvist Elangowan,           

Nilsson, 2014:2). 

 

2.3 Kunskapsklyftor 

Forskare i Medieutredningen 2016 har i sina studier visat på hur allvarligt det är när invånarna inte tar                  

del av nyheter och annan väsentlig information (Medieutredningen, 2016:14-15). Kunskapsklyftor kan           

uppstå vilket belyser mediernas makt i vardagen över många viktiga frågor. Detta kan leda till olika                

verklighetsuppfattningar, då man vänder sig till olika typer av nyhetsmedia. I Makt, medier och              

samhälle tar Jesper Strömbäck upp exemplet med att vända sig till Rapport eller Dagens Nyheter i                

jämförelse med att använda sig av Flashback eller Avpixlat som nyhetskälla (Strömbäck, 2014:75). I              

Medierna och demokratin av Lars Nord och Jesper Strömbäck skriver de att krav kan ställas på                

medborgarna om att delta eller visa engagemang. “I den medieberoende demokratin får en stor              

majoritet av medborgarna sina kunskaper om samhället framför allt från medierna” (Nord, Strömbäck,             

2012:35). Beroende på om medieanvändandet blir mer individuellt och det informationsbaserade får            

mindre plats, påverkas demokratins opinionsbildningsprocesser (Nord, Strömbäck, 2012:35).        

“Demokratin, i längden tar skada om avståndet mellan vad medierna borde göra och vad de faktiskt                

gör blir allt för stor” (Nord, Strömbäck, 2012:35-36). 

 

2.4 Uses and gratifications 

För att förstå forskningsproblemet är sambandet mellan publik och massmedia viktigt. Därför används             

uses and gratification teorin. Enligt Elihu Katz, Jay Blumler och Michael Gurevitch, varav de två               

förstnämnda grundade teorin, utgår teorin från att publiken aktivt söker sig till media med en               

målmedvetenhet om vad den vill nå fram till, som till exempel lokala nyheter (Katz, Blumler,               

Gurevitch, 1974). Det betyder att media fyller en funktion och uppfyller ett behov hos publiken som i                 

lokalmedias fall är medborgarna i närområdet. Uses and gratification undersöker vad publiken gör             

med informationen samt vad den har för betydelse och effekt. Detta passar in i studien då det är                  

viktigt att veta om publiken upplever att den får sitt behov tillfredsställt när det gäller nyheter och                 

information från sin närområde. Det kommer också ge en bild av hur allmänheten använder sig av                

lokala nyheter och vad de gör när en sådan källa saknas (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974:510). 

 

Olika personer kan använda samma information i olika syften (Severin, Tankard, 2001:294). I boken              

Communication theories: Origins, methods and uses in the mass media av Severin och Tankard drar               

de slutsatsen att användaren (publiken) av massmedia är i kontroll (Severin, Tankard, 2001:302). Uses              
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and gratification slår tillbaka mot teorierna om att publiken skulle vara passiva och styrda av               

massmedia (Severin, Tankard, 2001).  

 

2.5 Mediernas makt 

I Makt och Medier beskriver Jesper Strömbäck mediernas roll som tredje statsmakt i egenskap av att                

kunna bestämma vad det offentliga samtalet ska handla om, vilket han baserar på dagordningsteorin.              

Makt definierar han som att “A kan få B att göra någonting som B annars inte skulle ha gjort.”                   

(Strömbäck, 2000:255). Förhållandet mellan beslutsfattande politiker och allmänheten är uppenbart          

eftersom det är lag, anledningen till att media har samma makt att bestämma är dock en annan.  

 

Jesper Strömbäck tar istället upp att det som ger media makt är just tron på att media har makt                   

(Strömbäck, 2000:256). Ett förtroendetapp för media innebär att medias makt och position i samhället              

som nyhetsförmedlare sjunker, vilket är ett demokratiskt problem som skapas av centraliseringen.  

 

“Av de olika vägarna till kunskap om politik och samhälle är medierna den i särklass viktigaste”,                

skriver Jesper Strömbäck i boken Makt, medier och samhälle (Strömbäck, 2014:74). Han resonerar att              

det är självklart eftersom den typen av information ligger utanför vår egen räckvidd. Fortsatt menar               

Strömbäck att det går att ha en uppfattning om hur olika samhällsorgan fungerar utifrån egna               

erfarenheter, dock inte nödvändigtvis en korrekt sådan. Men för en person går det inte att veta hur det                  

fungerar i allmänhet utan media som hjälp (Strömbäck, 2014:74). Med detta i åtanke väcks frågan hur                

stor möjlighet politikerna har att veta att deras samhällsorgan fungerar ifall mediebevakningen av             

deras närområde är bristfällig. 

 

Denis McQuails publicitetsmodell beskriver massmedias huvudsakliga mål som att få och hålla kvar             

uppmärksamheten från åskådaren och inte att informera eller påverka hen på något speciellt sätt              

(McQuail, 2010:72). Eftersom det som undersöks är hur människor reagerar på medias närvaro eller              

frånvaro och inte hur de påverkas passar modellen därför bra. Åskådarens mål kan enligt              

publicitetsmodellen också vara att fördriva tiden och paradoxalt nog också att komma bort från              

verkligheten (McQuail, 2010:72). Modellen förklarar publikens reaktioner på den pågående          

centraliseringen eftersom publiken enligt publicitetsmodellen använder media som avledning från          

verkligheten.  

 

2.6 Deprofessionalisering 

Deprofessionaliseringen av journalistiken beror på två faktorer enligt Slavko Splichal och Peter            

Dahlgren. I artikeln Journalism between de-professionalisation and democratisation förklarar de att           
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antalet medborgarjournalister ökar på grund av utvecklingen av internet och sociala medier samt det              

bristande förtroendet för media (Dahlgren, Splichal, 2016:11). Den stora skillnaden mellan en            

professionell journalist och en medborgare är att den senare arbetar journalistiskt sporadiskt, utan lön              

och för det mesta saknar utbildning (Dahlgren, Splichal, 2016). Slavko Splichal och Peter Dahlgren              

anser att digitala verktyg och plattformar ger utrymme för fler och fler medborgarjournalister. Men              

det bristande förtroendet för media ser de som den främsta anledningen till dessa. “Att internet är mer                 

en förstärkare än den primära anledningen för den journalistiska krisen indikeras av det fortsatt              

minskande förtroendet hos medborgarna i många länder” (Dahlgren, Splichal, 2016:11). 

 

Michael Meadows påstår i Putting the citizens back into journalism att medborgarjournalistiken är             

främst begränsad till sociala medier som Facebook och Twitter (Meadows, 2013:49). Han resonerar             

att vem som skriver kan vara viktigare än vad som skrivs. Och att utvecklingen är viktigare än                 

materialet som just nu produceras (Meadows, 2013:49). Medborgarjournalistiken har etablerat sig och            

den har rotat sig nere på lokal nivå på grund av behovet av lokala perspektiv (Meadows, 2013). 

 

3 Metod 

I undersökningen använde vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer med 17 av 101                 

förtroendevalda politiker i Hofors kommun. Vi valde att använda en kvalitativ metod eftersom vi ville               

beskriva situationen för politikerna i Hofors och den förändring som har skett på grund av               

centraliseringen av lokalmedia i deras område. Vi bedömde att samtalsintervjuer skulle vara den             

metod som gav oss flest svarande och djupast svar. Därför valde vi att göra intervjuer över telefon. En                  

fördel med att låta respondenterna gå in på resonemang i en djupare intervju kontra kryssa i en enkät                  

är att risken att respondenterna följer partipiskan minskar, helt enkelt eftersom det är svårare att svara                

på frågor där resonemang krävs. Dessutom är det osannolikt att tillräckligt många i urvalsgruppen              

skulle ställa upp för att kvantitativa slutsatser ska vara möjliga att dra. En svarsfrekvens på 20-30 %                 

hade inte räckt och det vore över förväntan, Som enkätföretaget Survey Monkey skriver på sin               

hemsida: För webbenkäter där det inte finns någon tidigare relation till mottagarna anses en              

svarsfrekvens på 20–30 % vara mycket bra (Survey Monkey, 2016). 

 

Även om undersökningen är kvalitativ ville vi få fram flera olika åsikter och resonemang. Därför               

satsade vi på att få till intervjuer med cirka 20 politiker och till slut ställde 17 politiker upp på att delta                     

i undersökningen. Eftersom vi fokuserade på hur politikernas åsikter förändrats sedan           

redaktionsflytten frågade vi i intervjuerna bland annat vad de tycker om att lokalredaktionen har              

flyttats från Hofors till Sandviken samt hur de påverkat dem i deras yrke. Vi har också gjort en                  

kompletterande intervju med Jacob Hilding, nyhetschef på Arbetarbladet. Intervjun med honom           
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genomfördes efter intervjuerna med politikerna. Detta för att vi skulle kunna formulera bra och              

relevanta frågor utifrån politikernas svar. Han fick svara på deras åsikter om bevakningen av Hofors               

och ge sin egen bild för att visa olika sidor av situationen och inte bara ena sidans perspektiv. 

 

För frågeställningarna är en kvalitativ metod lämpligast eftersom de besvaras med hjälp av öppna              

frågor och framför allt handlar om hur politikerna själva upplever situationen, vilket kräver djupare              

resonemang hos dem än att endast kryssa i en enkät..  

 

3.1 Operationalisering 

Efter att ha planerat hur studien skulle utföras började vi med insamling av statistik och               

bakgrundsfakta. Steg ett var att ringa och mejla till Mittmedia för att få reda på vilka lokalredaktioner                 

som de lagt ned sedan Mittmedia grundades av Gefle Dagblads Förvaltnings AB år 2003. Per Åhlin,                

redaktionell personalchef på koncernen, svarade och bifogade en lista på var och när lokalredaktioner              

lagts ned eller flyttat och blivit centraliserade samt tillhörande tidningstitel. “Samtliga ovan nämnda             

kommuner bevakas idag från respektive redaktionscentralredaktion”, som Per Åhlin uttryckte det.           

Under insamlandet av fakta och planerandet skrev vi också inledning, syfte, bakgrund och de andra               

delar vi hade- eller fick tillräckligt material för att skriva. Därefter började processen med skrivande               

av kodschema och efter kritik från utomstående korrigerade vi ett par frågor. Frågemallen innehåller              

allt som allt 22 frågor om politikernas privata användande av lokaljournalistiken samt i sin yrkesroll               

(se bilaga).  

 

Vi ville också få reda på om och vad för skillnader som uppstått för politikerna sedan centraliseringen                 

av deras lokaltidning. Därefter genomförde vi intervjuer via telefon med de kommunpolitiker som             

ställde upp. Politikernas namn och kontaktuppgifter hittade vi i en lista på Hofors kommuns hemsida.               

Vi radade upp namnen i den ordningen som de stod på Hofors kommuns hemsida (i bokstavsordning).                

Sedan slumpade vi urvalet genom en slumpgenerator som vi hittade online via sökning på Google               

(gallerit.se, 2016). Vi hörde av oss med målet att göra 20 intervjuer och till slut ställde 17 av                  

kommunens politiker upp. Eftersom att vi “bara” fick fram 17 svarande blev vi tvungna att ringa upp                 

samtliga på listan till slut. Samtidigt som vi samlade in intervjusvar började vi resonera kring svaren                

på intervjuerna i resultatdelen och vi färdigställde det som vi kunde göra. 

  

När vi fått in samtliga intervjusvar påbörjade vi arbetet med resultatdelen på allvar, tidigare hade vi                

skrivit några ingångar för att ha en förberedd struktur. När vi hade dragit de klara övergripande                

slutsatserna i resultatdelen kontaktade vi Jacob Hilding, nyhetschef på Arbetarbladet, för en intervju. I              

den fick han fick framföra sina tankar om den pågående centralisering samt kommentera politikernas              
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åsikter. Vi använde hans svar som motvikt mot politikernas generellt sett negativa resonemang för att               

komplettera resultatet. När resultatet var färdigt gick vi över till slutsatsen där vi i kort form                

förklarade och förenklade vad vi kommit fram till.  

 

3.2 Urval 

Mediekoncernen Mittmedia var en av koncernerna som stängde ner eller centraliserade flest            

lokalredaktioner under 10 års perioden 2004-2014 (Nygren, Althén, 2014). Mittmedia är Sveriges            

näst största tidningskoncern om man ser till antalet upplagor uppger rapporten Mediesverige 2016             

(Facht, 2016:47). Koncernen har ett täckningsområde mellan Örebro i söder till Örnsköldsvik i norr              

(Åhlin, 2016). På grund av Mittmedias centrala roll i lokalmedias nuvarande situation och utveckling i               

Sverige valde vi att koncernen också skulle ha en viktig roll i vår studie. Kommunerna Hofors,                

Skutskär och Ockelbo sticker ut eftersom Mittmedia inte bara hade lagt ned en utan faktiskt två                

lokalredaktioner. Bland de tre orterna valdes den som hade flest invånare, vilket är Hofors med 9483                

personer (SCB 30 juni 2016). Den senaste redaktionen som lades ned i Hofors var Arbetarbladets år                

2014. Vilket betyder att kommunen varit utan en fysisk lokalredaktion under ett par år. Gefle               

Dagblads redaktion lades ned redan 2002 (Åhlin, 2016). Både Arbetarbladets och Gefle Dagblads             

redaktion flyttades till Sandviken (Gullberg, 2016) (Hilding, 2016).  

 

Vi valde att undersöka politikernas åsikter om lokalbevakningen i Hofors kommun för att undersöka              

hur personer som både har en yrkesrelation och funktion till media professionellt samt som              

privatpersoner ser på sin situation på grund av centraliseringen. Politikerna som deltog är i åldrarna 30                

till 76. 11 av dem är män medan 6 är kvinnor, dessa politiker tillhör partierna Folkhemmet i                 

Hofors-Torsåker (FHT), Hoforspartiet (HOP), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V),        

Kristdemokraterna (KD) och Moderaterna (M). Vi valde också att höra av oss till Arbetarbladets              

nyhetschef Jacob Hilding för respons på politikernas åsikter i frågan. Arbetarbladets nyhetschef kände             

vi var väl lämpad eftersom tidningens redaktion i Hofors var den senaste att flyttas från orten. 

 

3.3 Intersubjektivitet  

En studie ska vara oberoende av sina forskare den ska vara genomskinlig samt värderingsfri. Detta               

anspelar på replikerbarheten. Om en annan forskare gör studien på samma sätt ska den få fram ett svar                  

som liknar det du har fått fram (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012:25). Hur forskningen              

har utförts och i vilken ordning ska också vara tydligt för att kunna följas och granskas (Esaiasson,                 

Giljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012:25). 
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Vi har själva inte upplevt centraliseringens påverkan eller frånvarande påverkan samt hur det är att               

leva i medieskugga. Detta på grund av att vi båda kommer från större städer i Sverige. På så sätt har vi                     

inte haft egna värderingar eller klara uppfattningar om situationen. Dock har vi tankar sedan tidigare               

om centraliseringen av lokaljournalistik på grund av att vi följt och följer branschen både som               

åskådare och deltagare. I metoddelen har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt så noga som möjligt. Hur               

vi har fått fram vårt material samt varför vi valde just det. På så sätt kan vår studie replikeras av andra                     

samt granskas.  

 

3.4 Reliabilitet, Validitet & Resultatvaliditet 

Studiens reliabilitet, det vill säga frånvaron av slumpmässiga mätfel, är god eftersom det empiriska              

materialet antingen inte kräver tolkning för att förstås eller är mycket lättolkat, de resonemang som               

respondenterna för är lättförståeliga, risken att svaren har misstolkats är mycket liten. Resonemanget             

utifrån svaren är mer komplext men understöds av teorier och är därför också trovärdigt. 

 

En vanlig faktor som sänker reliabiliteten är otydligt formulerade frågor och en av våra frågor var                

precis det (Barmark, Djurfeldt 2015:53) . Frågan “Hur stort förtroende har du för din lokaltidning nu                

jämfört med innan nedläggningen av redaktionen i Hofors?” kan lätt misstolkas och borde ha              

formulerats “Hur stort förtroende har du för din lokaltidning nu?”,vilket är hur frågan innan              

formulerades med ordet förtroende utbytt mot kvalitet. Frågan har därför tagits bort ur analysen. 

 

För att göra intervjuerna så bra som möjligt testade vi intervjun på fem personer som fick svara på                  

frågorna och ge sina synpunkter innan vi genomförde de riktiga, vilket ledde till en del förbättringar.                

En grund till frågeformuläret har också hämtats från det som användes i studien Det är så tyst om                  

allting,  som undersökte snarlika saker.  

 

Studiens frågeställningar besvaras bra av intervjuerna, vilket bidrar till hög intern validitet. Hur             

politiker i kommunen tar del av nyheter och hur de ställer sig till centraliseringen är faktiska frågor                 

och svaren finns svart på vitt. Hur de ser på sin situation är en bredare frågeställning men deras svar                   

på öppna och slutna frågor där båda sorterna handlar om situationen ger en bra bild där de både får                   

göra värderingar i form av skalor och ta upp egna tankar.  

 

En sammanslagning av den interna validiteten och reliabiliteten ger en god resultatvaliditet eftersom             

båda är goda. Risken för betydelsefulla systematiska eller slumpmässiga mätfel bedöms som liten,             
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även om alla mätningar som görs på ett eller annat sätt innehåller mätfel (Barmark, Djurfeldt               

2015:51). 

 

3.5 Sammanställning av resultat 

Vi kontaktade de 101 personer som har politiska uppdrag inom Hofors kommuns nämnder och              

styrelser och frågade dem om de kunde ställa upp på en intervju. 17 av dem valde att ställa upp. När vi                     

fått in svar på våra frågor läste vi igenom dem noggrant för att se samband och om något stack ut.                    

Efter det hörde vi av oss till Jacob Hilding på Arbetarbladet för få respons på åsikterna kring                 

bevakningen av Hofors kommun. 

 

3.6 Metodkritik 

Tanken var att göra 20 intervjuer med politiker i Hofors kommun. Antalet valdes för att kunna gå in                  

på djupet men samtidigt se olika uppfattningar. De 17 som ställde upp var visserligen färre än målet,                 

men ändå tillräckligt många för att få flera olika sätt att se på situationen och  flera olika åsikter.  

 

Det är värt att notera att de som svarade själva valde att ställa upp och att urvalet inte kan ses som                     

slumpmässigt. Samtidigt vore detta framför allt ett problem om undersökningen var kvantitativ            

eftersom syftet med antalet intervjuer inte var att generalisera utan att se olika åsikter.  

 

En av frågorna vi hade var oklart formulerad, vilket också syntes i svaren. Frågan handlade om                

förtroendet för lokaltidningen innan den flyttade och formulerades “Hur stort förtroende har du för din               

lokaltidning nu jämfört med innan nedläggningen av redaktionen i Hofors?”. Andra frågor som             

besvarar före och efter har inte formulerats med någon jämförelse i själva frågan och svaren på denna                 

fråga avviker också från andra liknande. 

 

När det kommer till hur vi valde att ställa frågorna och hur vi väljer att redovisa dem har vårt mål varit                     

att vara neutrala, precis som med hela studien. Vi tycker att vi lyckats bra med det men undermedvetet                  

har vi som journaliststudenter och journalister våra egna uppfattningar om ämnet centralisering av             

lokalmedia eftersom det berör oss. 

 

4 Resultat och analys 

4.1 Hur använder/använde Hofors politiker sig av media för att nå ut med sitt              

budskap? 
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En av de viktigaste sakerna för en fungerande demokrati är att gemene man har möjlighet att nå ut                  

med information. En majoritet av respondenterna svarade att det är svårare för dem att nå ut med                 

information nu än vad det var innan redaktionerna flyttade. Problemet med att nå ut och att svaga                 

intressen missgynnas är typiskt för en plats som hamnat i medieskugga (Nord, Nygren 2002:28). 

 

Många av de svarande politikerna använder sig numera istället av sociala medier som till exempel               

Facebook för att nå ut med information. Innan var lokaltidningen ett populärt sätt att nå ut med                 

information och budskap och då ofta via direktkontakt, inte bara genom insändare. Som en respondent               

som företräder Vänsterpartiet, nu styrande tillsammans med Socialdemokraterna i kommunen,          

beskriver det. 

“Förut kunde jag ringa eller maila tips till den lokala journalisten, var det intressant gjordes det                

ibland en artikel av det. Jag brukade också räkna med att media skulle komma på               

kommunfullmäktigemötena, en del av det som skulle sägas då kunde anpassas för att det skulle fångas                

upp av tidningen” . 

 

Nu använder sig respondenten främst av debattartiklar och pressmeddelanden, framför allt           

debattartiklar eftersom pressmeddelandena enligt hen sällan tas upp av pressen. I sista hand använder              

hen statusuppdateringar på Facebook som metod. “Jag skriver debattartiklar mestadels, som ofta            

publiceras på hemsidan. Försöker skriva pressmeddelanden, men det händer sällan något med dem. I              

övrigt är det statusuppdateringar på Facebook som gäller”. 

På frågan om hur lätt eller svårt det är att nå ut i media nu jämfört med innan redaktionen i Hofors                     

flyttade värderar hen det som mycket svårare idag.  

 

Att det är mycket svårare är något respondenterna är mer eller mindre eniga om. Ett exempel på den                  

negativa inställningen är en politiker som svarade att hen brukade höra av sig till Arbetarbladet i                

Hofors innan flytten. Nu använder hen sig av Facebook som enda källa för att nå ut med något viktigt                   

och ser det som en försämring. Hen formulerar det kort och gott som: “Svårare att få tag i och lyfta                    

saker”.  

 

4.2 Hur tar/tog politikerna i Hofors kommun del av nyheter? 

Lokaltidningen är det vanligaste sättet att ta del av nyheter men antalet läsare av lokaltidningen har                

sjunkit efter flytten av redaktionen. Innan läste samtliga av de 17 respondenterna ofta en av eller båda                 

sina lokaltidningar, nu har tre slutat. I Sverige läste 65 procent av alla mellan 9 och 79 år                  

dagstidningen dagligen år 2015 (Nordicom 2016), bland de av Hofors politiker som intervjuats är det               

färre som läser dagligen. Och det har förändrats sedan Arbetarbladets redaktion flyttade. I samband              
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med att antalet respondenter som läser dagstidningen sjunker och att de som fortfarande läser den gör                

det mer sällan ökar antalet som läser bloggar och sociala medier. En av respondenterna säger: “Det är                 

bara frågan när inte om jag som alla andra avslutar min prenumeration” . 

En annan respondent resonerar vidare: “Vill man behålla prenumeranter måste det finnas lokal             

journalistik för att bevaka det som händer på orten. Det är viktigt att rapportera om både positiva och                  

negativa händelser”. 

 

Att detta verkar ske bland politiker är speciellt anmärkningsvärt eftersom den så kallade             

kvalitetspressen, nyheter skrivna av journalister och inte privatpersoner, är den främsta källan bland             

medborgare till framför allt politik (Habermas, 2007). Politik är också ett ämne där de flesta har en                 

åsikt, och därmed sannolikt en antingen öppen eller dold agenda. Icke professionella aktörer är därför               

generellt sett inte lika pålitliga som professionella (Splichal, Dahlgren, 2016:12-13). Splichal och            

Dahlgren skriver också att professionaliteten är tätt sammankopplad med förtroendet, och           

respondenternas svar avviker inte från den teorin, båda sjunker tillsammans (Splichal, Dahlgren            

2016:11). 

 

De ändrade vanorna för hur politikerna tar del av nyheter har följt de mönster som Uses and                 

gratifications-teorin tar upp. Flera av politikerna uppgav att det som de aktivt söker efter är lokala                

nyheter och där syns det målmedvetna sökandet (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974). Studien visar inte              

vad publiken gör med informationen, vilket Uses and gratification-teorin frågar sig, eftersom publiken             

saknar just information att göra något med. Däremot besvaras teorins fråga vad publiken gör när               

källan de vill ha och huvudsakligen vänder sig till, lokaltidningen, saknas. Intervjuerna visar tydligt              

att de istället framför allt börjar läsa sociala medier och bloggar.  

 

Enligt publicitetsmodellen är denna tendens ett tecken på att lokaltidningen inte har lyckats bra i               

Hofors. Detta eftersom tidningens huvudsakliga mål är att helt enkelt bli läst och få åskådarens               

uppmärksamhet (McQuail, 2010:72). Frågeställningen vart publiken vänder sig när lokalredaktionen          

försvinner har politikerna besvarat och publicitetsmodellen pekar i sammanhanget på problem med            

centraliseringen. 

 

4.3 Vad tycker/tyckte de om den mediala situationen i kommunen? 

Flytten ses som negativ av nästan samtliga respondenter i alla aspekter. Svaren från politikerna              

varierade mycket på de öppna frågorna men alla var eniga om att bevakningen försämrats och ville ha                 

tillbaka en lokalredaktion i Hofors när de ombads värdera vikten av en sådan. På två frågor var                 

respondenterna speciellt eniga, åsikter om att lokalredaktionen flyttats till Sandviken och om det är              
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viktigt att ha en lokalredaktion i Hofors eller inte. Det här hade några av dem att säga om varför det är                     

viktigt med en lokalredaktion på plats: 

“Nyhetsrapporteringen blir lite sisådär när det inte finns någon på orten. Sedan flytt har jag knappt                

sett skymten av journalister vid KF och dylika sammanhang”. 
 

“Journalister som finns på plats söker mer aktivt händelser att skriva om”. 

 

“Klart det är viktigt, man är ju då närmare det som händer och snappar också upp mer som händer                   

lokalt”. 

 

Jacob Hilding som är nyhetschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Arbetarbladet bemöter            

politikernas åsikter om en lokalredaktions vara eller icke vara. “Det finns inget minus med att ha en                 

fysisk lokal på orten. Däremot så jobbar vi inte med ensamma lokalredaktörer idag som vi gjorde                

tidigare. I Sandviken jobbar till exempel ett team av reportrar som gemensamt har ansvar för               

Sandviken och Hofors. Jag tror inte det är ett sämre upplägg än att jobba med lokalredaktörer som                 

sitter ett par dagar i veckan i en fysisk lokal och riskerar att bli isolerade öar på redaktionen                  

(Hilding, 2016). 

 

Det finns en respondent som till viss del håller med honom om att en journalist på plats i Hofors inte                    

är nödvändig men respondenten håller däremot inte med Jacob Hilding om att Arbetarbladet             

fortfarande har en bra bevakning av kommunen. “Det är kanske inte nödvändigt att hela tiden ha en                 

journalist på plats, men som det är nu finns det ingen seriös mediabevakning överhuvudtaget.              

Politiska beslut, i den mån de överhuvudtaget omnämns, är enbart direktciterade från protokoll,             

såvida det inte kan antydas att det rör sig om någon form av skandal. Det finns ingen mediabevakning                  

av kommunfullmäktige längre.”. 

 

De allra flesta respondenterna uppgav också ett lågt förtroende för lokaltidningen idag, vilket             

försvagar dess position i en ond cirkel eftersom medias makt är direkt beroende av tron på att media                  

har makt (Strömbäck, 2000:256). Det låga förtroendet är ett allvarligt problem för media eftersom              

medias roll som tredje statsmakt är en av demokratins grundstenar. Därför är centraliseringen och det               

låga förtroendet den medför direkt farligt för demokratin, vilket konstaterats redan för nästan 200 år               

sedan (Bernhard Palmær, 1838). Jesper Strömbäck har dragit samma slutsats med motiveringen att             

media är den viktigaste informationskällan för mycket. Han tar också upp att det är svårt att ha en                  

korrekt och sanningsenlig uppfattning om samhället utan medias hjälp (Strömbäck 2014:74). 

 

 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Bernhard_Palm%C3%A6r
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På frågan om varför eller varför inte det är viktigt med en lokalredaktion i Hofors svarar en                 

respondent som tycker att det är viktigt “Att fokus inte enbart hamnar på de större och dåliga                 

nyheterna, mindre och positiva nyheter gör mer för förtroendet hos invånarna. Alldagliga händelser             

visar sig få mer gensvar via sociala medier än det som kommer från dagstidningarna.” . 

 

Hen är den enda som bokstavligt talat använder förtroendet som argument men fler tar upp att                

rapporteringen efter flytten nästan bara handlar om skandaler och att det skulle behövas mer positiva               

nyheter, vilka fanns innan flytten.  

 

Jacob Hilding ser allvarligt på att förtroendet skulle vara lågt för tidningens arbete i Hofors. Han anser                 

dock att vilka man frågar kan ha betydelse för de åsikter som får ta plats. “Om de har lågt förtroende                    

för tidningen låter det ju inte bra, men urvalet avgör helt för vilka slutsatser vi kan dra av det, om det                     

är just politiker så kan det förstås spela in i deras omdömen. Jag upplever inte att förtroendet för oss i                    

Hofors överlag är dåligt. Däremot finns såklart åsikter och reaktioner på förändringar. Det är              

naturligt. Det vore betydligt värre om de inte brydde sig alls. Då skulle jag bli orolig” (Hilding,                 

2016). 

 

Han värdesätter positiva nyheter men är inte orolig för att de historier om vardagshjältar som vissa                

respondenter vill ha uteblir. “Jag är övertygad om att det fortfarande går att hänga med i positiva                 

nyheter även utan en redaktion i Hofors. Det ska vara en mix av nyheter från Hofors kommun. Den                  

granskande journalistiken är dock vår kärna.”  (Hilding 2016). 

 

Enligt politikerna är det inte bara förtroendet för tidningen som har sjunkit utan även kvaliteten. Innan                

Arbetarbladet flyttade värderades kvaliteten för lokaltidningen som varken bra eller dålig. Nu ger             

drygt hälften sin lokaltidning betyget mycket dålig och ytterligare sex politiker tycker att             

lokaltidningens bevakning av Hofors är dålig. En av politikerna uttrycker klart och tydligt sin åsikt om                

kvaliteten: 

“Journalistiken är för närvarande usel” 

En annan tycker att journalisterna inte håller sig till fakta. 

“Den som skriver måste ha lite koll. Det som skrivs nu är ofta felaktigt”. 

 

Jacob Hilding ifrågasätter att bevakningen blivit sämre. Han är av uppfattningen att en lokalredaktion              

främst har en stark effekt som symbol. “Om bevakningen blivit sämre eller om den upplevs som                

sämre kan ju också vara två skilda saker. En fysisk lokal på orten som en symbolfaktor tror jag inte                   
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ska underskattas. Den fysiska närvaron är förstås också större om man är i en lokal på plats”                 

(Hilding, 2016). 

 

Det finns dock en respondent som på många sätt avviker från de åsikter de flesta är eniga om. Hen                   

tyckte att bevakningen innan flytten från Hofors var varken bra eller dålig men tycker nu att                

bevakningen blivit bättre. Hen tycker att bevakningen idag är bra. Förtroendet hos respondenten för              

lokalbevakningen är stort. Hen ser det inte heller som negativt att redaktionen flyttade utan tycker att                

flytten varken har varit bra eller dålig.  

 

4.4 Hur ser de på centraliseringen av lokalmedia som trend över Sverige? 

Respondenten som upplever att bevakningen är bättre nu tycker dock ändå att en redaktion på plats i                 

Hofors är mycket viktig. Hen svarar att det är mycket viktigt och motiverar vikten av en redaktion i                  

Hofors med att det ger “Bättre koll på lokala händelser” och säger att ett problem med                

centraliseringen över hela Sverige kan vara just “Sämre koll på lokala händelser”.  

 

Trots att hen inte alls ser lika mörkt på att Arbetarbladets lokalredaktion lämnat Hofors vill hen alltså                 

precis som de andra respondenterna ha en lokalredaktion på plats. Även gällande centraliseringens             

effekter är hen enig med de andra respondenterna. Hen svarar kort och gott att närheten är det viktiga i                   

sammanhanget. Samtliga tror att centraliseringen av redaktioner är negativ, vissa att den innebär en              

direkt död för lokalbevakningen vilket de uttrycker i mer eller mindre starka ordalag.  

 

“Desto större avståndet blir från redaktionen till de platser journalisterna ska täcka, desto mindre              

kommer man också bry sig om att ta sig dit och faktiskt hålla koll på vad som händer. Exempelvis så                    

här i Hofors kommun så finns det alltid platser för pressen på kommunfullmäktige men nästan aldrig                

är pressen närvarande. Förutom om det är ett väldigt diskuterat ämne som ska tas upp, nu senast                 

gällande frågan om vindkraft i kommunen” , svarade en av politikerna i Hofors. 

 

“Mindre lokaljournalistik och mer centrerat till större städer, ofta Stockholm. Man missar det viktiga              

på landsbygden och landsbygden blir pumpat med nyheter från huvudorterna” , svarade en annan. En              

tredje sträckte sig ännu längre och svarade ”Lokaltidningens död vare sig mer eller mindre.” . 

 

Dalarnas Tidningar, vars konkurrenter har lagts ned, har fört liknande resonemang och ger en likadan               

bild av sina läsare. Gunnar Nygren och Kajsa Althén citerar Dalarnas Tidningar i sin studie               

Landsbygd i medieskugga : “Det viktigaste är att det inte finns någon konkurrens i den lokala               

bevakningen utanför huvudredaktionen. Våra konkurrenter har lagt ner eller har inga resurser att             
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skicka ut folk (det senare gäller SVT och SR lokalt). Det innebär att vi själva, det privata                 

medieföretaget, är något av länets public service. Det ställer större krav än tidigare. Våra medarbetare               

får ofta höra ”kommer inte ni och bevakar så kommer ingen.” (Nygren, Althén, 2014:28). 

 

En av respondenterna tar upp att osanningar kan spridas.  

“Det är ett allvarligt problem, folk kommer vara mindre kunniga om vad som sker utifrån en kritisk                 

granskning. Myter och hörsägen riskerar att få ett större fäste och det kan få katastrofala               

konsekvenser i förlängningen”. 

 

Det är alltså inte bara läsarna som tror att centralisering kan bli slutet för lokalbevakningen, och även                 

Jacob Hilding instämmer i att det är viktigt att det finns journalister närvarande i kommunen, dock                

inte nödvändigtvis fysiskt. “Som jag ser det är det viktiga att det finns journalister närvarande i en                 

kommun, som granskar och bevakar. Det kan man göra på plats, och man kan göra det på distans.                  

Vanligen är det en kombo. Det viktiga är inte om det finns fysiska lokaler där. Den stora oron tycker                   

jag är om det uppstår vita fläckar på kartan där det inte finns några journalister alls närvarande. Det                  

är något att oroa sig för.  (Hilding, 2016). 
 

5 Slutdiskussion  

Vi ville med denna studie se vad Hofors lokalpolitiker tyckte om att Arbetarbladets lokalredaktion              

flyttade från Hofors till Sandviken år 2014 samt hur de upplevde situationen före och efter flytten.                

Målet var att få med flera olika åsikter och synsätt men trots det gå in på djupet hos varje respondent                    

och hålla studien kvalitativ. Resultatet visar en nästan uteslutande negativ bild av flytten. Allt från               

förtroende och upplevd kvalitet till läsfrekvens bland de intervjuade politikerna har försämrats.  

 

Att situationen mer eller mindre enhälligt upplevs som sämre i nuläget är självklart negativt men det                

går inte att veta att den verkligen är sämre. Som Arbetarbladets chefredaktör Jacob Hilding uttrycker               

det: 

“Om bevakningen har blivit sämre eller upplevs sämre kan ju vara två skilda saker. En fysisk lokal på                  

orten som symbolfaktor tror jag inte ska underskattas”  (Hilding, 2016). 

 

Även om situationen och Arbetarbladets täckning av Hofors rent objektivt inte nödvändigtvis är sämre              

nu än innan flytten till Sandviken är sjunkande förtroende något som sannolikt bara kommer att               

eskalera eftersom det självmant skapar en negativ spiral (Strömbäck, 2000:256). 

 

 
 
 



22 

Vad som däremot är en klar försämring enligt vad våra svar indikerar är läsfrekvensen och vart                

respondenterna vänder sig. De uppger i klartext att de vänder sig från tidningar till sociala medier och                 

de som fortfarande vänder sig till tidningar gör det mindre nu än de gjorde innan redaktionsflytten. Att                 

det är precis samma sak som studien Det är så tyst om allting kom fram till stärker också tron på att                     

resultatet är rättvisande (Granqvist Elangowan, Nilsson 2014).  

 

Det är dessa förändrade medievanor som är deprofessionalisering. De intervjuade politikerna uppger            

också ett lågt förtroende för lokalmedia, vilket är precis vad Splichal och Dahlgren anger som orsak                

till deprofessionalisering i sin artikel Journalism between de-professionalisation and democratisation          

(Dahlgren, Splichal, 2016:11). Respondenternas svar på förtroende och vart de vänder sig för att läsa               

nyheter hänger alltså ihop på det sätt som kan väntas från Splichals och Dahlgrens perspektiv. 

 

Denna trend av deprofessionalisering syns inte bara i Hofors utan även globalt (Meadows, 2013:49).              

Och när Hofors kommunpolitiker, Arbetarbladets chefredaktör och Michael Meadows som är           

professor inom medie- och kommunikationsvetenskap alla säger att centraliseringen pågår globalt           

samt är negativ och farlig för demokratin går det att slå fast att det är ett problem. 

 

Det är inte bara vad gäller läsfrekvens och deprofessionalisering som vår studie och Det är så tyst om                  

allting kom fram till. Studierna ställde till viss del samma frågor och kom fram till liknande resultat i                  

det som de hade gemensamt. Att liknande studier får liknande resultat ser vi som positivt och något                 

som pekar på att vi inte har gått vilse någonstans i intervjuerna och fått missvisande svar.  

 

Vi ser även en annan fara med att läsare vänder sig från sin lokaltidning och splittras åt olika håll i sitt                     

nyhetsintag. Lokaltidningen har nästan alla tillgång till men detsamma gäller inte sociala medier och              

liknande. Många av respondenterna i Hofors kommun har bott där länge, vissa i över 60 år och alla                  

har olika förutsättningar. Vi ser en risk att vissa inte alls vänder sig någon annanstans utan bara tar till                   

sig mindre nyheter och på så vis kan kunskapsklyftor uppstå. Enligt Dagens analys är gruppen över 56                 

år de minst benägna att använda sig av sociala medier och de som bott i Hofors i över 60 år tillhör ju                      

just den gruppen (Dagens analys, 2015).  

 

6 Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning skulle man kunna undersöka närmare vad det är för källor man vänder sig till                 

istället för dagstidningar och om de källorna är pålitliga när det kommer till samhällsinformation och               

nyheter. Detta skulle ge en djupare bild av deprofessionalisering. 
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Det kunde också vara en idé att upprepa denna undersökning eller åtminstone göra en snarlik om                

några år för att återigen se förändringen över tid, denna gång mellan vår studie och den nya. Vår                  

studie begränsas av att politikerna besvarade frågorna om hur det var innan redaktionen flyttade i               

efterhand och inte när det faktiskt hände. En ny studie skulle ha möjlighet att vara där i realtid och                   

kunna jämföra sina svar med de som vi har fått om situationen idag för att se om åsikterna kring det                    

som undersöktes i denna studie har förändrats. Tycker man fortfarande att centralisering är något              

negativt eller tycker man att det har blivit bättre över tid?  

 

Något som denna studie inte gör är att jämföra Hofors kommun med andra kommuner i liknande                

situationer. Man skulle kunna välja ut ett antal kommuner efter vissa kriterier som har att göra med                 

centraliseringen, till exempel att kommunen likt Hofors inte får ha någon nyhetsredaktion kvar samt              

hur många år som den har varit utan en sådan. På så sätt kan man jämföra med vår studie. Liknande                    

undersökningar på andra kommuner skulle alltså vara välkommet, med tillräckligt många kan            

kvantitativa slutsatser dras. 17 intervjuer i en kommun möjliggör inga generaliseringar men det gör 17               

intervjuer i 17 kommuner, oavsett om åsikterna överensstämmer med de vi fått fram i Hofors kommun                

eller om de är raka motsatsen. Kanske finns det kommuner där man ser mer positivt på                

lokaljournalistikens utveckling. Det materialet skulle dock kräva 17 olika studier som vår. Ett enklare              

sätt med samma ändamål vore ett kvantitativt tillvägagångssätt.  

 

En kvantitativ studie på upplevelsen av att en orts lokala tidningsredaktion flyttar skulle kunna              

fungera kompletterande till vår undersökning. Den generella uppfattningen skulle synas i den            

kvantitativa studien medan resonemang skulle synas i vår kvalitativa. 

 

En annan kvantitativ möjlighet är att gå ifrån gruppen politiker och istället göra en undersökning med                

slumpmässigt urval av boende i Hofors kommun. Båda dessa kvantitativa studier skulle kunna vara i               

form av enkäter med skalor från mycket negativt till mycket positivt, tillräckligt för att få klart för sig                  

vad respondenten tycker men utan något om varför. 

 

Det är mycket svårt att undersöka hur situationen med medieskugga i Hofors kommun eller andra               

liknande kommuner faktiskt är eftersom allt som respondenter bidrar med är uppfattningar och inte              

nödvändigtvis objektiv sanning. Men ju fler undersökningar om situationen på olika sätt desto             

närmare bör man komma. Och att i möjligaste mån få svart på vitt hur situationen är vore mycket                  

värdefullt som bevis på centraliseringens effekter. 
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Det finns lika många fler möjligheter att undersöka som det finns anledningar. Om gemene man inte                

enkelt kan ta del av viktig information kan problem som kunskapsklyftor uppstå. Vissa kanske läser               

allt medan andra slutar läsa. Hur dessa klyftor påverkar samhället eller hur man tacklar förändringarna               

vore en intressant studie. Det är också värt att undersöka vilka det är som stannar kvar respektive                 

byter informationskällor. Denna studie skulle då ge en djupare förståelse av kunskapsklyftor. 

 

Vill man gå ännu mer kvalitativt kan man fortsätta att titta närmare på politikers situation i deras yrke.                  

Man kan gå in ännu djupare på hur arbetet och relationen ser ut idag mellan politiker och                 

lokaljournalistiken. Och vill man hålla sig kvar vid Hofors politiker men göra det kvantitativt kan man                

försöka göra en kvantitativ studie över hur alla politikerna i Hofors kommun ser på situationen och                

hur den har förändrats sedan lokalredaktionen flyttade från kommunen. Kanske svarar fler på en              

kvantitativ studie som inte är lika tidskrävande som vår kvalitativa för den enskilde respondenten..              

Det finns som sagt många möjligheter. 
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8. Bilagor 

8.1 Kodschema (Bilaga 1) 

Kodschemat inleddes med enkla frågor till respondenten där hen fick värdera saker från ett till fem på                 

en skala där ett är mycket dåligt och fem mycket bra. De enkla frågorna användes för konkreta svar                  

och en lugn start innan de öppnare frågorna där respondenten fick tänka efter mer och föra ett djupare                  

resonemang. Frågorna med korta svar har nedan grupperats efter vad de handlar om. Frågorna fram               

till varför en lokalredaktion är eller inte är viktiga att ha är med korta svar, därefter är det främst                   

öppna frågor som handlar om respondentens egna resonemang. Flera av frågorna täcker delvis samma              

områden, detta är gjort medvetet för att få en heltäckande bild. 

 

Var läser du huvudsakligen dina lokala nyheter nu? 

Var läste du huvudsakligen dina lokala nyheter innan redaktionen i Hofors flyttade? 

Var respondenten läser sina nyheter är en enkel första fråga som samtidigt är intressant för att se hur                  

de har reagerat. 

 

Hur ofta läser du din lokaltidning nu? 

Hur ofta läste du din lokaltidning innan redaktionen i Hofors flyttade? 

Hur ofta respondenten läser lokaltidningen syftar även det till att se intresset och synen på               

lokaltidningen nu. Båda dessa frågor visar hur stort intresse respondenten har av lokaltidningen och              

åsikter om den.  

 

Vad tycker du om din lokaltidnings bevakning av Hofors nu? 

Vad tyckte du om din lokaltidnings bevakning av Hofors innan redaktionen flyttade? 

Dessa frågor handlar till skillnad från de tidigare om vad politikerna själva säger sig tycka, till                

skillnad från de tidigare som besvarar vad de tycker med hjälp av teori. 

 

Hur stort förtroende har du för din lokaltidning nu? 

Även denna fråga besvarar politikernas åsikter direkt genom deras svar. Förtroendet för            

lokaltidningen innan flytten ställdes men formulerades dåligt och valdes därför bort då respondenterna             

kan ha missuppfattat frågan. 

 

Vad tycker du om att lokalredaktionen har flyttat till Sandviken? 

Frågan kopplar samman starkt till ovanstående och går mycket in på samma område. Precis som               

tidigare frågor förbättrar den bilden av den upplevda situationen. 
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Tycker du att det är viktigt med en lokalredaktion i Hofors? 

Denna fråga kompletterar ovanstående fråga och är den där respondenterna var mest eniga om svaret,               

alla förutom en respondent svarade viktigt eller mycket viktigt på skalan ett till fem. Frågan hjälper                

precis som många av de tidigare frågorna till med att få ett heltäckande svar om respondentens                

uppfattning om lokaltidningen innan och efter flytten, både ur hens egen synpunkt och enligt teorier. 

 

Varför är det viktigt? Varför inte? 

Här börjar de öppna frågorna där respondenten för längre resonemang för att ge oss en djupare och                 

mer kvalitativ bild av hur hen ser på sin situation.  

 

Vad för effekter tror du att centraliseringen har på lokaljournalistiken över hela Sverige? 

Den fråga där respondenten får möjlighet att lämna sin egen situation och istället gå över till att tänka                  

på hur hela landet kan påverkas. 

 

Hur använder du media för att nå ut med ditt budskap? 

Här ställs frågan hur politikerna i Hofors kommun använder media i sitt yrke för att få ut sin åsikt                   

eller information som de vill dela med sig av. 

 

Hur använde du media för att nå ut med ditt budskap innan lokalredaktionen flyttade? 

Liknande fråga som den ovan. Skillnaden här är att frågan är en fråga hur de gjorde förut. 

 

Är det lättare eller svårare att nå ut med ditt budskap i media nu än innan lokalredaktionen                 

flyttade?  

Vi har redan fått svar på hur de använder och använde media. Nu vill vi få reda på om det är lättare,                      

svårare eller om det inte är någon skillnad när de ska nå ut med sitt budskap i media. Respondenterna                   

fick svara på en skala från “mycket lättare” till “mycket svårare”. Mittenalternativet betyder att de inte                

upplever någon skillnad i den aspekten.  

 

Känner du att flytten av lokalredaktionen har påverkat ditt arbete som politiker? Hur i sådana               

fall? 

Det här är en övergripande fråga om politikerna upplever att flytten av lokalredaktionen har påverkat               

deras arbete som politiker, och i så fall hur de har påverkats. Detta innehåller alltså alla aspekter som                  

tagits upp av oss genom frågeformuläret samt övriga anledningar de själva kan komma på. 
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8.2 Mittmedia och lokalredaktionerna (Bilaga 2) 

Sedan mediekoncernen Mittmedia grundades har 17 lokalredaktioner från 7 olika tidningstitlar lagts            

ner eller flyttats (Åhlin, 2016). Medräknad är Gefle Dagblads centralisering av redaktionerna i Hofors,              

Ockelbo och Skutskär redan 2002. Många av dessa redaktioner har försvunnit från kommunerna de              

senaste åren. Sundsvalls Tidnings redaktion i Timrå flyttades 2010. 2014 flyttades Hälsingetidningars            

redaktion i Edsbyn samt Arbetarbladets redaktioner i Hofors, Ockelbo och Skutskär. 2016 flyttade             

redaktionerna från Bergsjö (Hälsingetidningar), Tierp (Arbetarbladet) och Hallstahammar        

(Vestmanlands Läns Tidning). Under denna period flyttade även Malungs-, Rättviks- och Hedemoras            

redaktioner som tillhörde Dalarnas Tidningar. Även Östersunds Postens redaktioner i Berg, Ragunda            

och Strömsund har flyttats sedan Mittmedia tog över tidningen (Åhlin, 2016). 

 
 
 


