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Abstract 
Titel:  

Bräcke - en ort i medieskugga? En beskrivande studie om upplevelsen av mediebevakningen i 

en ort som saknar lokalredaktion. 

Författare: 

Henrik Sandberg & Kaj Söderin 

Kurs, termin och år: 

Journalistprogrammet, höstterminen 2016, kandidatuppsats i journalistik.  

Antal ord: 12628 

Problemformulering och syfte: 

I den här studien har vi undersökt hur medborgare och medieaktörer ser på den lokala 

mediebevakningen av Bräcke kommun i Jämtlands län, samt hur medborgarna i orten tar del av 

nyheter.  

Metod och material: 

Studien baseras på elva samtalsintervjuer med ett urval av medborgare i Bräcke kommun samt 

representanter från de fyra största mediehusen verksamma i kommunen. 

Huvudresultat: Resultatet av studien visar att invånarna i Bräcke är missnöjda med 

bevakningen och att den enligt respondenterna varit undermålig under en längre period. 

Medierepresentanterna håller till viss del med om denna bild - de anser att Bräcke skulle kunna 

bevakas bättre, men menar också att det är en resursfråga för mediehusen. Genom att intervjua 

människor i orten har vi delvis fått ett annat resultat än annan aktuell forskning. Bland annat 

visar institutet för medieforskning att Bräcke har en bra kommunbevakning i jämförelse med 

andra kommuner. Denna studie kan ge en fingervisning om problemen som kan uppkomma, 

utifrån ett medborgarperspektiv, när allt fler orter ligger i medieskugga.  

Nyckelord: Lokaljournalistik, Bräcke, medieskugga, sociala medier, samtalsintervjuer. 
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1. Inledning 
	

“Varenda jävla by i Jämtland har ju en egen Facebook grupp idag och där avhandlas ju allt 

möjligt. Borttappade katter, evenemang, det läggs ut bilder från saker och ting som hänt, det 

kan man säga är en typ av lokaljournalistik”. 

 

Så formulerade sig en av våra respondenter vid en intervju under den här studien om hur 

medielandskapet förändrats de senaste åren. Med sjunkande pappersupplagor, en allt svårare 

annonsmarknad och en mer splittrad publik blir det tuffare för papperstidningar att överleva. 

Förändringarna har lett till att flera medieföretag fattar beslut om att lägga ner lokalredaktioner 

över stora delar av landet. I studien “Landsbygd i medieskugga” av Gunnar Nygren och Kajsa 

Althén från 2014 målas det upp en mörk bild av situationen för lokaljournalistiken ute i landet. 

Mer än var tredje lokalredaktion har försvunnit mellan år 2004-2014 och minst 70-80 

kommuner saknar en lokalredaktion (Nygren & Althén, 2014:26-29).  

 

De medieföretag som lagt ner flest lokalredaktioner är Stampen och Mittmedia. Mellan åren 

2004-2014 har Mittmedia avvecklat runt 20 lokalredaktioner (Nygren & Althén, 2014:28). 

Jämfört med den tidigare tioårsperioden, alltså mellan 1994-2004 så har takten i 

nedskärningarna ökat.  

Mellan dessa år minskade antalet journalister med 12-13 procent i landet. Under den följande 

tioårsperioden (2004-2014) ökade takten i nedskärningarna och av de 87 tidningarna som svarat 

i studien så har de minskat sina redaktionella tjänster med 25 procent. I siffror har vi gått från 

4712 anställda journalister 2004 till 3529 anställda år 2014 (Nygren & Althén, 2014: 25-26).   

Trenden är därmed tydlig: Mediebranschen har de senaste åren drabbats av stora nedskärningar, 

både regionalt och centralt. Färska siffror från Medieutredningens slutrapport hösten 2016 

bekräftar trenden. Medieutredningens medborgarundersökning visar bland annat att en 

tredjedel av befolkningen inte anser sig bli tillräckligt informerad vid större förändringar i 

närmiljön, när det funnits en chans att påverka besluten (SOU 2016:80, s. 53). Totalt upplever 

43 procent av invånarna denna typ av informationsunderskott (SOU 2016:80, s. 53). 
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Bevakningen av landets kommuner ser däremot annorlunda ut. Institutet för medieforskning 

sammanställer varje år ett index för hur Sveriges kommuner bevakas av media. Trots rådande 

mediekris ökar kommunrapporteringen i Sverige generellt enligt den senaste undersökningen.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
	

I den sydöstra delen av Jämtlands län, mitt i Sverige, hittar vi Bräcke kommun. Centralorten 

Bräcke - som har samma namn som kommunen - saknar en lokalredaktion sedan 2013, då 

Länstidningen i Östersund lade ner sin verksamhet. Den huvudsakliga medieaktören i området 

är Mittmedia som äger de flesta kringliggande tidningarna. 2002 lade Östersunds-Posten - som 

också ägs av Mittmedia - ner sin lokalredaktion i orten. Idag sköter de bevakningen av Bräcke 

kommun från centralredaktionen i Östersund. Sveriges Radio P4 Jämtland och SVT Nyheter 

Jämtland har i uppdrag att bevaka kommunen, men det sker främst från Östersund. En 

uppstickare i sammanhanget är den relativt nya aktören Jämtlands Tidning, en veckotidning 

som bedriver viss bevakning av Bräcke, men även de sköter den huvudsakligen från Östersund.  

 

Trots att Bräcke saknar en lokalredaktion har kommunbevakningen av orten legat på en jämn 

nivå mellan 2013 - 2016, och en viss ökning av bevakningen har uppmätts sedan 2013 (Institutet 

för medieforskning, 2016). Trots att lokalredaktioner läggs ner över hela landet (Nygren & 

Althén, 2014:29) har alltså kommunbevakningen ökat i Bräcke. Denna kontradiktion vill vi 

undersöka genom att intervjua medborgare respektive medieaktörer om hur de ser på denna 

situation, samt vad som händer med en ort som saknar en lokalredaktion. I förlängningen finns 

en risk att medieskugga uppstår i dessa områden, antingen för att de har en dålig bevakning, 

eller för att bevakningen i sig inte håller tillräcklig kvalité. Detta kan i förlängningen leda till 

att ett flertal grupper inte får komma till tals (Nord & Nygren, 2002:32-33). 

 

För att förstå och förklara hur individer upplever mediebevakning av Bräcke har vi främst 

använt oss av uses and gratifications-teorin, på svenska kallad användarteorin. I korthet handlar 

det om att mediekonsumenter är mer eller mindre aktiva som nyhetskonsumenter.  Enligt 

Strömbäck leder större utbud till att människor måste vara mer aktiva i sina val av media, och 

vad de väljer hänger även ihop med vilka behov eller motiv de har (Strömbäck, 2012:266). Hur 

de upplever att olika medier tillfredsställer dessa, är själva kärnan av uses and gratification-

teorin (Strömbäck, 2012:266).  
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1.2 Syfte och frågeställning 
	

Syftet med studien är att undersöka hur ett urval av medborgare tar del av nyheter idag. Vi ska 

också undersöka hur medierepresentanter och medborgare ser på bevakningen av Bräcke 

kommun.  

 

Frågeställningarna blir således: 

• Hur tar medborgarna del av nyheter idag?  

• Hur ser medborgarna på bevakningen av Bräcke kommun? 

• Hur ser medierepresentanterna på bevakningen av Bräcke kommun?  

 

2. Teori och tidigare forskning 
 

2.1 Nyhetsvärdering 
För att förstå hur en nyhet blir till måste man förstå vilka kriterier för nyhetsvärdering som 

journalisterna följer. Olika forskare har haft flera kriterier för att förklara vad en nyhet oftast 

bör innehålla. Dessa kriterier är några av de viktigaste:  

-Närhet 

-Sensationer, avvikelser 

-Elitcentrering 

-Förenkling 

 

Ju närmare en händelse är, både geografiskt och kulturellt, är avgörande i tillverkningen av en 

nyhet. En händelse som inträffar nära och är lätt att relatera till (Ghersetti, refererad i Nord & 

Strömbäck, 2012:212-214).  

Innehåller nyheten dessutom någon form av sensation eller avvikande blir det ännu mer 

intressant, då människor ofta lockas att läsa om det oväntade. Kända personer drar också till sig 

intresse och är ett återkommande inslag i tidningar. Detta kan handla om högt uppsatta politiker, 

musiker skådespelare eller företagsledare - alltså människor som innehar någon form av 

maktposition i samhället. Sist men inte minst är det viktigt att händelsen inte är för komplex för 

att människor ska förstå vad det handlar om, ju enklare och tydligare händelser, desto större 

nyhetsvärde (Ghersetti, refererad i Nord & Strömbäck, 2012:214). Huruvida dessa kriterier 

leder till att nyheter generellt blir mer negativa till sin natur är dock oklart, då forskningen visar 

på olika resultat. Strömbäck har i en studie från 2008 tittat på de största nyhetsmedierna i 
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Sverige, både dags- kvällspress och tv-nyheter. I studien har Strömbäck utgått ifrån kriterierna 

framgång, skada och misslyckanden. Resultatet visar att nyheterna i samtliga medier inte är 

specifikt negativa, alltså att de inte beskriver de nyss nämnda kriterierna (Strömbäck, 2008:34). 

 

Strömbäck påpekar också att problemet med kritiken mot mediernas fokus på negativa 

händelser dels är att många människor i högre grad minns negativ information snarare än 

positiv, dels att negativitet också är relativ: En negativ nyhet för en person behöver inte vara 

negativ för en annan (Strömbäck, 2008:32). 

 

2.2 Medieskugga 
	

Medieskugga är ett begrepp som kan ha ett flertal olika betydelser. Definitionen vi fastnade för 

och utgått från i den här studien finns i boken Medieskugga av Lars Nord och Gunnar Nygren. 

De definierar begreppet på följande sätt: 

 

“Medieskugga uppstår för att ingenting rapporteras från ett särskilt område eller för att 

rapporteringen genomgående är ensidig och sporadisk. Medieskugga kan således både uppstå 

på grund av bristen på mediebevakning och på grund av innehållet i de medier som faktiskt 

förekommer” (Nord & Nygren 2002:32). 

 

Olika grupper i samhället kan anse att de inte får tillräckligt mycket medieutrymme, men det 

behöver inte betyda att de ligger i medieskugga. Däremot finns det “systematiska och 

strukturella skevheter i nyhetsprocesserna som i det närmaste utesluter delar av samhället från 

mediernas bevakning” , skriver Nord och Nygren (Nord & Nygren, 2002:29). Medieskugga 

uppstår alltså i områden som antingen har en dålig bevakning, eller för att bevakningen i sig 

inte håller tillräcklig kvalité, till exempel att ett flertal grupper inte får komma till tals.  

 

2.3 Uses and gratifications 
Teorin utvecklades på 1970-talet av Katz, Gurevitch och Hass för att förstå och förklara hur 

människor använder media för att tillfredsställa olika behov. Mediekonsumenter är mer eller 

mindre aktiva som nyhetskonsumenter enligt Strömbäck, och ett större utbud till att människor 

måste vara mer aktiva i sina val av media,  och vad de väljer hänger även ihop med vilka behov 

eller motiv de har (Nord & Strömbäck, 2012:266). Hur de upplever att olika medier 

tillfredsställer dessa, är själva kärnan av uses and gratification-teorin (Nord & Strömbäck, 
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2012:266). Vilka behov människan försöker tillfredsställa genom mediekonsumtion varierar, 

men när det gäller journalistik kring politik och samhälle är människors kognitiva behov mest 

centrala. Med kognitiva behov menas information som gör det möjligt för människor att 

orientera sig i samhället. Ett par Exempel på dessa behov är  information, identifikation, 

förströelse och gemenskap (Katz et al, 1973-1974:). I en mindre ort kan en dagstidning ha en 

viktig roll för att tillgodose dessa behov - det kan även vara ett av få sätt att ta del av lokala 

nyheter.  

 

Kritik har riktats mot uses and gratification-teorin då den tillskriver användaren för mycket 

makt och media för lite makt om hur hon tillgodoser sina behov. Människans behov är svåra att 

definiera i flera avseenden, bland annat att hon känner till sina behov och försöker tillfredsställa 

dem genom en medveten mediekonsumtion. Kritiker menar att människan inte nödvändigtvis 

är fullt medveten om all information och utbud, och kan därför bara välja det media bestämt sig 

för att erbjuda dem. Det skulle kunna finnas behov som inte tillfredsställs av det aktuella utbudet 

- vissa behov skulle kanske kunna tillfredsställas bättre av ett annat utbud än det redan 

existerande (Gripsrud 2012:83).  

 

2.4 Lokal identitet och lokal journalistik 
	

När mediekonsumenter läser sin dagstidning är det främst de lokala nyheterna man vill ta del 

av. Läsarundersökningar visar att mer än 80 procent av alla som läser en morgontidning läser 

“ganska mycket eller nästan allt” av de lokala nyheterna (Nygren 2005:71). Gunnar Nygrens 

avhandling visar att det finns ett starkt samband mellan lokal identitet och läsning av lokal 

media. Att läsa sina lokala nyheter fyller därmed ett starkt syfte för att känna lokal tillhörighet 

med orten. Även när det gäller innehållet i tidningarna ligger läsning av de lokala nyheterna i 

topp i små samhällen. Detta avspeglar sig också i tidningarna som skriver mer om lokala 

händelser och oftare lyfter fram detta på förstasidan (Nygren, 2005:70-71).   

 

Enligt Gripsrud är konsumtion av massmedia också ett tecken på människans behov av socialt 

liv och en längtan efter att känna ett större sammanhang. Människan vill veta att världen består 

och upplysas om stora och små händelser i vårt dagliga liv - både som privatpersoner och 

samhällsmedborgare. Ett brinnande politiskt engagemang är inte nödvändigt för att vara 

intresserad av nyheter, det räcker att vi uppfattar oss som myndiga personer med grundläggande 
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information om omvärlden samt kapitalet och politikens ageranden den senaste tiden (Gripsrud, 

2002:42).  

 

Personer som tar del av lokala medier har i regel mer kunskap om samhället de lever i. När de 

lokala medierna är svaga är troligen den lokala identiteten och bundenheten till platsen svagare 

(Nygren, 2005:14-15). Orsakssambandet här är dock oklart. Det finns även studier som visar 

på sambandet mellan politisk aktivitet och lokal integration. Identifierar sig personen i hög grad 

med orten genom starka sociala band, så deltar personen också i högre grad i demokratiska 

processer (Nygren, 2005:74). Det gör också skillnad om personen har en högre utbildning. 

Personer med en högre utbildning använder i högre grad media som källa, än personer med låg 

utbildning där samtal med andra spelar en större roll (Nygren, 2005: 308-309).  

 

Gripsrud skriver liknande om hur framför allt den sekundära socialisationen påverkar 

människans identitet. Socialisation är mer eller mindre allt som påverkar människan under 

hennes liv - från bebisstadiet med skrik och lek samt andra människor som pratar med oss eller 

sjunger en godnattvisa - pappa, mamma eller någon annan närstående  (Gripsrud, 2011:19). 

Socialisation är helt enkelt den process som inlemmar oss i den mänskliga gemenskapen. Den 

börjar tidigt, med kroppskontakt, blickar och sång. När människan så småningom börjar förstå 

och använda språket blir vi medlemmar av den kulturella gemenskapen människor emellan, 

samtidigt som vi förstår skillnaden mellan oss själva och andra. Detta samspel mellan oss själva 

och andra kallar sociologer och socialpsykologer den primära socialisationen som främst sker 

inom den närmaste kretsen - familjen.  

 

Den sekundära socialisationen är den övergripande benämningen för de socialisationsprocesser 

som pågår utanför familjen - dagis, skola, jobb, idrottsföreningar och andra sammanhang.  

Vi får i dessa sammanhang reda på vilka vi är och vad som förväntas av oss. Den informationen 

får vi enligt Gripsrud främst via massmedier (Gripsrud, 2011:19). Medierna formar människan 

från tidig ålder med olika upplevelser och definierar verkligheten omkring oss och vilka vi är. 

Genom att visa oss olika delar och dimensioner av världen måste vi bilda någon slags 

uppfattning om var vi själva står, vilka vi är, vilka vi vill bli och vilka vi inte vill vara - detta 

bidrar till det som kallas identitet (Gripsrud, 2011:19).  

 

Vidare menar Gripsrud att det är viktig att skilja på å ena sidan sociala eller kollektiva identitet, 

å andra sidan vår personliga identitet. Vår sociala identitet får vi främst genom andra 
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människors uppfattning om oss själva och de kollektiva sammanhang vi ingår i. Det kan vara 

en stadsdel, ett visst kön i en viss ålder, yrke och utbildning till exempel. Andras uppfattning 

om oss själva blir en del av vår egen självbild och identitet (Gripsrud, 2011: 22).   

 

 

2.5 Den demokratiska dimensionen 
	

Medierna är ofta människors huvudkälla för information om samhälle, politik och dagsaktuella 

frågor (Nord & Strömbäck, 2012:267). För att medborgarna ska kunna göra informerade val, 

krävs det att de också har tillgång till tillförlitlig information. Finns det ingen lokal bevakning 

av politiken och de viktiga dagsaktuella frågorna på orten riskerar det att bli ett demokratiskt 

problem när medborgarna inte får relevant information om vad som sker i deras närhet (Nord 

& Strömbäck, 2012:267).  

 

Journalistikens påverkan på demokrati, både lokalt och centralt, är som sagt viktig,  det visar 

flera studier som gjorts på området. Sigurd Allern och Ester Pollack menar att journalistiken är 

en kollektiv nyttighet som har flera funktioner, bland annat att bevaka och granska lokal 

förvaltning och lokala politiska beslut. De använder sig även av ett centralt begrepp inom 

ekonomi kallat externaliteter, för att beskriva mediernas påverkan och effekt på samhället (SOU 

2016:30, s. 34). 

 

Externaliteter är de effekter som har betydelse för andra än de som är direkt involverade i en 

bestämd marknadstransaktion, en slags bieffekt som både kan vara positiv och negativ. I ett 

journalistiskt sammanhang innebär det att en redaktion som kommer med ett avslöjande har 

som mål att göra det allmänt tillgängligt. Nyheten publiceras, förmedlas och kan följas upp av 

andra medier samt diskuteras fritt i det offentliga rummet. Nyheten blir helt enkelt en del av 

samhällets informations- och kunskapsbas (Hamilton, 2004:9).  

 

Vidare hävdar McChesney att det viktiga är att mediasystemet som helhet ska möjliggöra kritisk 

bevakning och bidra till en informerad debatt (McChesney 2012:614). Forskning visar att 

människor som tar del av professionellt producerade nyheter har bättre kunskaper om 

omvärlden, en bättre förståelse för politiska processer och i större grad än andra väntas delta i 

det offentliga livet (Nord, 2016:, Wadbring et al.  2016:442). 
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Huruvida svenska medier ger medborgare den kunskap som behövs för att kontrollera sina liv 

- både som individer och som aktiva deltagare i demokratiska processer - råder det delade 

meningar om. Nygren menar att det beror till stor del på om medborgarna verkligen tar del av 

högkvalitativt material, men resultaten är motstridiga sett ur ett längre perspektiv (Nygren, 

2016:100, SOU 2016:30 ). 

 

En undersökning visar att trots en kommersialisering av media har innehållet i papperstidningar 

inte förändrats mycket sedan 1960-talet. Det är samma slags nyheter och ämnesområden idag 

som för 20 år sedan (Wadbring, 2012:103). En annan undersökning av dagstidningars innehåll 

på webben visar en ökad tabloidisering - mindre politik och samhällsfrågor till förmån för 

livsstil och konsumtion på de dagliga nyhetssajterna (Karlsson 2014, refererad i Nygren 

2016:100, SOU 2016:30).  

 

En tredje studie gjord vid Göteborgs universitet visar på en minskning av politik, ekonomi och 

sociala frågor. I stället ökade antalet artiklar om våld och brott, så kallad blåljusjournalistik, 

och det handlar mer sällan om offentliga personer i offentligheten, mer om privatpersoner i sin 

privata sfär (Andersson, 2013:17).      

 

2.6 Deprofessionalisering 
	

Tittar man på journalistiken idag så har det skett en allt större deprofessionalisering av yrket. 

Detta innebär att vanliga människor idag kan söka sig till fakta och bilda sig en egen uppfattning 

på ett annat sätt än tidigare. Folk är inte lika beroende av tidningar eller journalister för att få 

tillgång till fakta. Med sociala mediers intåg, som bygger på öppenhet och aktiva deltagare har 

journalister och andra tillgång till en mängd olika källor. Gränserna för journalistiken som 

profession riskerar därmed att bli allt mer flytande (Karlsson & Strömbäck, 2015:75). 

 

En annat relevant och intressant begrepp som kan bidra till förståelsen för deprofessionalisering 

inom media är vad Medieutredningens delbetänkande kallar för medieborgare (SOU 2015:94, 

s. 150-151). En medieborgare är en medborgare som använder media för att producera och 

sprida innehåll, till skillnad från en medieanvändare som främst använder media för att läsa, 

titta, lyssna, skanna, bevaka, söka och klicka innehåll.  
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Definitionen av medieborgare kan jämföras med vad inom forskning kallas för produsers, en 

person som växlar mellan rollerna som “producent” och “konsument” i olika sammanhang och 

i olika medier. Vid olika mediala händelser kan produsers inta en aktiv roll och skapa samt 

publicera innehåll, vid en annan händelse kan de endast ta del av innehåll genom att bara lyssna 

eller läsa. Medieborgaren kan helt enkelt växla mellan rollerna som “producent” och 

“konsument” (SOU 2015:94, s. 151).  

 

2.7 Marknadsdriven journalistik 
 

En möjlig anledning till att lokalredaktioner nedprioriteras är att den “marknadsdrivna 

journalistiken” har blivit mer dominerande (Karlsson & Strömbäck, 2015:75). McManus 

definierar marknadsdriven journalistik som ett agerande som strävar efter att maximera den 

ekonomiska vinsten för medieföretagen. Detta kan krocka med en journalists uppdrag att 

maximera publikens förståelse om händelser av vikt. På så sätt kan samhällets få en skev bild 

av vilka verkligt viktiga händelser som hänt i världen (McManus 1994:86-88). 

 

Detta är i grunden den naturliga konflikt som råder mellan marknadslogik och journalistisk 

logik. För att möta den krassa ekonomiska verkligheten behöver man kompromissa med idealen 

då journalistik som kostar mer än vad den genererar i intäkter inte kan upprätthållas i en 

marknadsdriven ekonomi (McManus, 1994:86). McManus identifierar några områden i den 

dagliga nyhetsproduktionen där marknadslogik och journalistisk logik är i konflikt. I 

nyhetsproduktionens första steg vill medier få fram information om en händelse eller något som 

antas ligga i allmänhetens intresse. Ju större eller viktigare nyhet, desto större blir den 

potentiella kostnaden för att ta fram materialet, då starka marknadsekonomiska intressen ofta 

vill dölja informationen. Det är billigare att förlita sig på informatörer och andra typer av 

kommunikatörer än att ha journalister som bedriver undersökande journalistik (McManus, 

1994:88). 

 

I nyhetsprocessens andra steg väljer journalisten ut potentiella storys som man tagit fram i steg 

1. När det handlar om “tråkiga” rapporter och dylikt som ändå har ett stort nyhetsvärde- det kan 

handla om ekonomiska rapporter och politiska debatter- är det marknadsekonomiska intresset 

ofta svagt, förutom för de grupper som faktiskt berörs av detta.  



14	
	

Att välja källor och faktagranska sitt material- i det sista steget av nyhetsprocessen- kan ofta 

vara tidsödande och en kommersiell mediekanal kan välja att faktagranska mindre noggrant, 

för att spara tid och pengar (McManus, 1994: 87-89). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det journalistiska uppdraget gentemot det allmänna 

underordnas mer kortsiktiga ekonomiska intressen, vilket kan vara en förklaring till att många 

redaktioner lägger ner. Karlsson & Strömbäck skriver att “den professionella logiken försvagas 

i relation till marknadslogiken”.  

 

2.8 Upplevelse och möjliga konsekvenser 
	

Att lokalredaktioner runt om i landet lägger ner har inte alltid gått obemärkt förbi hos läsarna. 

Detta fick Nerikes Allehanda erfara då de minskade sin lokala bevakning kraftigt. Resultatet 

blev protester från läsarna och tidningen valde då att återföra några tjänster till sina redaktioner 

under 2013 (Nygren & Althén, 2014:32). Bräcke är ett fall i en generell trend där 

lokalredaktioner lägger ner, då Mittmedia 2013 la ner sin lokalredaktion i orten. Institutet för 

mediestudier visar emellertid att den kommunala bevakningen i Bräcke faktiskt haft en liten 

ökning sedan 2013 - trots att Mittmedia la ner sin lokalredaktion i orten. Institutet mäter denna 

bevakning utifrån hur många invånare kommunen har, det kan därför vara svårt att dra några 

slutsatser om vad detta innebär. Vårt forskningsproblem påverkas dock inte av detta faktum - 

vi vill titta på hur invånarna upplever mediebevakningen idag och hur de tar till sig information 

i dagsläget. Bräcke är en del av den här trenden och det kan därför vara intressant att undersöka 

hur medborgarna upplever detta, då det enligt vad vi hittat hittills, finns relativt begränsad 

forskning utifrån just publikperspektivet.  

 

En studie som utgår från publikperspektivet är “Syns man inte så finns man inte” (Segerdahl & 

Wallinder, 2015). Författarna har undersökt hur nyhetsintresset ser ut i ett underbevakat 

område, i det fallet byn Gäddede i norra Jämtland, den ort i Sverige som ligger längst bort från 

en nyhetsredaktion. Studien har utgått från ett publikperspektiv och intervjuat sex invånare om 

deras syn på media och hur de tar till sig lokala nyheter samt hur förtroendet ser ut för medierna 

placerade i Östersund, 24 mil bort.  
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3. Metod 
	

Det här är en beskrivande fallstudie och därför har vi valt att genomföra samtalsintervjuer för 

att samla in empiriskt material och sedan svara på våra forskningsfrågor och syfte. Anledningen 

till att vi valt att göra samtalsintervjuer är att vi vill förstå hur människor i Bräcke ser på 

situation och förstå tankevärlden som intervjupersonen själv lever i och upplever den (Esaiasson 

et al, 2012:259).  

 

Vi valde Bräcke främst för att det är en kommun som saknar en lokalredaktion, och att det är 

även ett fall i en generell trend där allt fler kommuner i Sverige saknar mediebevakning (Nygren 

& Althén, 2014). Det spelar också in att orten tills relativt nyligen hade en lokalredaktion som 

lade ner 2013. Alla våra respondenter i Bräcke har bott i orten en längre tid och kan således 

relatera till medieklimatet längre tillbaka i tiden. Vi har utgått från en tematisk intervjuguide 

(se bilaga) när vi intervjuat dels medierepresentanter och dels medborgare i Bräcke kommun 

(Esaiasson et al, 2012:265-266).  

 

Inom dessa teman har vi 4-5 frågor. Genom dessa frågor vill vi får svar på dels tankar om 

lokaljournalistik och hur god lokaljournalistik bedrivs, dels hur de ser på nyhetsbevakningen 

av Bräcke kommun. Vi har valt att kalla våra analysenheter för mediehus för enkelhetens skull 

då de är verksamma inom flera olika plattformar. Mediehusen är som följer: Länstidningen i 

Östersund, Östersunds-Posten, Sveriges Radio P4 Jämtland samt SVT Nyheter Jämtland. Detta 

för att få aktörernas bild av situationen i Bräcke. Vi har även valt att intervjua sex stycken 

invånare som bor i Bräcke och därmed berörs av den nuvarande situationen. 

 

3.1 Urval 
	

Vi kom fram till att ett snöbollsurval var det mest lämpliga och logiska då vi inte har någon 

möjlighet till ett slumpmässigt urval och att detta är en studie med beskrivande ambitioner- 

snarare än generaliserande (Repstad, 2007:61, Esaiasson et al, 2012:36). Detta innebar att vi 

via en kontakt på folkets hus i Bräcke fick tips om ett antal personer i kommunen som vi ser 

som relevanta och som på olika sätt är verksamma i Bräcke. Kontaktpersonen jobbar på folkets 

hus i Bräcke och en av författarna i denna studie har vid ett tidigare tillfälle intervjuat personen 

i ett journalistiskt sammanhang. Vi är medvetna om att det är ett begränsat antal, men efter ett 

att ha genomfört ett antal intervjuer upplevde vi en viss rundgång i svaren från respondenterna, 
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en teoretisk mättnad uppstod. Vi anser därmed att ett ökat antal respondenter inte hade påverkat 

resultatet i studien.  

 

De sex medborgarna vi intervjuat är: 

• Respondent 1, Kommunal tjänsteman i 40-årsåldern. 

• Respondent 2, En lokalpolitiker i 50-årsåldern.  

• Respondent 3, En grundskolerektor i 40-årsåldern 

• Respondent 4, En företagare mellan 50-65 år. 

• Respondent 5, En aktiv inom idrottsrörelsen mellan 50-60 år. 

• Respondent 6, En grundskolelärare i 30-årsåldern 

 

De fyra medierepresentanter har vi strategiskt valt ut då de är de största aktörerna i det aktuella 

området och därmed de mest relevanta. Repstad menar att frågeställningen avgör vilka eller 

vem som blir aktuell att intervjua, och i vårt fall blir det de redan nämnda representanterna då 

de besitter viktig och relevant information om ämnet (Repstad, 2007:89). Valet av de fyra 

medierepresentanterna är även förankrat i studiens syfte och forskningsfrågor då vi anser att de 

bäst kan besvara dessa. Bland annat så har både Länstidningen och Östersunds-Posten tidigare 

haft lokalredaktioner på plats i centralorten Bräcke.  

 

Inom mediehusen har vi intervjuat fem nyhets- och redaktionschefer:  

• Daniel Hansson, nyhetschef på Länstidningen. 

• Camilla Wahlman, redaktionschef på SVT.  

• Olof Ekerlid, nyhetschef på Östersunds-Posten.  

• Sylvia Dahlén, agendachef på Sveriges Radio P4 Jämtland och Ricky Karström, 

ansvarig utgivare på Sveriges Radio P4 Jämtland.  

 

3.2 Genomförandet av intervjuer 
	

Intervjuer med representanter från mediehusen gjorde via telefon och dessa intervjuer tog 

mellan 35-70 minuter. Intervjuerna med medborgare gjordes på plats i Folkets hus i Bräcke. 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. 
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3.3 Intervjuguide 
	

Vi använde oss av två olika intervjuguider när vi intervjuade medborgarna och 

medierepresentanterna. Det finns både likheter och skillnader mellan de två intervjuguiderna, 

till exempel så frågade vi inte medborgarna om nyhetsvärdering, av samma skäl frågade vi 

heller inte medierepresentanterna om deras förtroende till media. I övrigt är intervjuguiderna 

likartade. Våra samtalsintervjuer baserades på teman med fyra till fem frågor under varje tema, 

och de teman vi valde var i sig baserade på våra forskningsfrågor. Vi lade även ner stor möda 

på både innehåll och form för att intervjufrågorna skulle vara lätta att förstå, korta och fria från 

akademisk jargong (Esaiasson et al, 2012:264). Inför varje intervju klargjorde vi det 

vetenskapliga syftet med intervjun och frågade om respondenten önskade att vara anonym. I 

slutet av varje intervju frågade vi även respondenten om denne hade något att tillägga. 

 

3.4 Metodkritik 
	

Denna studie har inga ambitioner om att få fram ett generaliserbart resultat. Utifrån tidigare 

forskning så vet vi att den generella trenden i Sverige är att antalet lokalredaktioner minskar 

(Nygren & Althén, 2014:18). Mediebevakningen av Bräcke kommun som helhet har ökat de 

senaste åren, om man ser till antalet artiklar som berör kommunbevakning (Institutet för 

medieforskning, 2016). 

 

Vi valde först att intervjua nyhetschefer/redaktionschef eller ansvarig utgivare primärt, vilket 

kan ses som ett problem om de är för lojala mot de mediehus de representerar jämfört med hur 

vanliga journalister skulle vara. Vi bedömde dock att de har en större överblick över situationen 

och på så sätt kan ge mer uttömmande svar. Valet att intervjua nyhetschefer gör även att vi 

slipper välja ut enskilda journalister i en urvalsprocess, vilket skulle kunna påverka studiens 

resultat. 

 

Det är återigen viktigt att understryka att vi genomfört samtalsintervjuer med sex individer om 

hur de upplever situationen i Bräcke kommun -  vilket gör att studiens resultat är omöjligt att 

återskapa - dels på grund av vår egen förförståelse och dess påverkan på tolkningen och 

resultatet, dels på grund av intervjupersonernas förförståelse, som vid en andra intervju skulle 

svara annorlunda.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 
	

Validitet betyder bland annat att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker (Esaiasson et al, 

2012:57). Därmed är det material vi använt och de frågor vi ställt i vår undersökning väl 

förankrat i både syfte och forskningsfrågor, att det finns en tydlig koppling. Ett potentiellt 

validitetsproblem för vår studie är urvalet av medborgare. Under arbetet med intervjuerna 

föreföll det sig så att vi kom i kontakt med respondenter som vad Grant McCracken kallar och 

varnar för, “subjektiva experter” (McCracken, 1988, refererad i Esaiasson et al, 2012:259). Det 

kan vara ett potentiellt problem för den externa validiteten då det kan påverka möjligheten till 

att generalisera slutsatserna av studien till en liknande kontext.  

 

Reliabilitet innebär frånvaro från osystematiska fel - med andra ord, inget slarv (Esaiasson et 

al, 2012:63). För att uppnå en så pass hög reliabilitet som möjligt har vi spelat in intervjuerna 

och transkriberat dem noggrant direkt efteråt, för att minimera riskerna att missa relevant och 

viktig information som vi annars riskerat att glömma. Vid bearbetningen av vårt material gjorde 

vi varsin bedömning av vad vi ansåg relevant och intressant vid redovisning och analys, för att 

sedan jämföra det och på så sätt undvika ett alltför smalt resultat.  

 

4. Resultat och analys 
	

I den här delen redogör vi resultatet från hur sex medborgare och fyra medierepresentanter 

upplever mediebevakningen i Bräcke kommun. Resultatet redovisas i de tidigare nämnda tre 

forskningsfrågorna och är förankrade i studiens syfte för att besvara dem. Delarnas resultat 

presenteras och analyseras efter varje tema.  

 

4.1 Tema 1: Hur tar medborgarna del av nyheter idag? 
 

Fyra av sex respondenter prenumererade på någon tidning, antingen LT eller ÖP. Alla 

respondenterna utom en tog dock del av de fysiska tidningarna, ofta via sin arbetsplats. De flesta 

respondenterna läser lokaltidningarna och rikspress på nätet via appar och deras hemsidor. 

Respondenten 6 tycker att en fysisk tidning är omodern och använder främst nyhetsappar: 
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“Jag ser inget behov av att prenumerera. Det är bara onödiga pengar och de nyheter som jag läser kan 

jag läsa om på nätet och ofta är de bättre uppdaterade. För mig känns det föråldrat att prenumerera.” 
Respondent 6 

 

En respondent svarade att hen har prenumererat på en av lokaltidningarna som ges ut i 

kommunen tidigare, men slutat med det då hen ansåg att den var alltför tunn för att det ska vara 

värt det. Trots det uttrycker hen en viss ambivalens inför beslutet om att inte ha en tidning. 

 

“Nu prenumererar jag inte på någon tidning, och det har jag dåligt samvete för. Egentligen så vill jag, 

borde jag stödja dem.”   
Respondent 1 

 

En annan respondent resonerar på ett liknande sätt angående papperstidning: 

 

“Jag har fortfarande papperstidning men har varit tveksam till det ett tag. Anledningen till det är att 

det inte finns några lokalredaktioner, inga lokalredaktörer. Förut kunde man läsa LT och ÖP om man 

vill få andra nyheter belysta ur en annan synvinkel, idag är det samma skit, det står samma sak på 

samma sidor.”   
 

Respondent 3 

 

I det här fallet uttrycker respondenten ett behov av information som de nuvarande 

medieaktörerna i Bräcke inte kan tillgodose. Det stämmer överens med uses and gratification-

teorin, att mediekonsumenter aktivt söker sig till olika typer av media för att tillfredsställa olika 

behov (Gripsrud, 2011:82). Myllylahti talar om hur media har haft svårigheter med omvandling 

från en analog affärsmodell till den digitala världen, trots att flera försök har gjorts. Det kan 

leda till vad respondent 3 upplever och som Myllylahti beskriver som en ond cirkel där läsare 

avslutar sina prenumerationer då de anser att tidningen blir för dyr i förhållande till innehållet 

(Myllylahti, 2013:179-194).    

 

Respondent 1 har fortfarande förtroende för de traditionella medierna som är verksamma i 

kommunen och denne använde relativt få andra källor för nyheter: 
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“I slutändan går det nästan alltid tillbaka till en redaktion, jag litar på den redaktionella journalistiken 

även om jag tycker att den är ganska kass lokalt … Men alternativa källor, nej faktiskt inte. Oftast 

redaktionellt material.” 
Respondent 1 

 

Detta konsumtionsmönster bekräftar det Nygren och Leckner skriver om de traditionella lokala 

medierna, nämligen att dessa fortfarande står sig starkt i konkurrensen med de sociala medierna. 

Det är fortfarande flest som konsumerar dessa och de är prio ett för de flesta människor när man 

vill hålla sig uppdaterad om vad som händer lokalt (Nygren & Leckner, 2016:344).  

 

Flera respondenter nämner också andra källor till nyheter, exempelvis Kommunbladet som ges 

ut av kommunen och kommer ut en gång i veckan till alla hushåll. Tidningen innehåller 

information om bland annat kommunfullmäktige och information från olika företag som är 

verksamma i kommunen. En av respondenterna säger att det inte märks så mycket och att 

innehåller mest är annonser.  

 

Användandet av icke-traditionella medier, det vill säga sociala medier är utbrett bland de 

tillfrågade i den här studien. Facebook är populärt och används i stort sett dagligen av alla utom 

en respondent som saknade ett Facebook-konto. Twitter används också, men i mindre 

utsträckning. Användandet av sociala medier sker ofta via en smartphone. En respondent 

beskriver sin aktivitet på sociala medier så här: 

 

“Jag hittar en del på Facebook, klickar och läser en sak och hittar något annat som man tycker är 

intressant. Jag läser nog nyheter oftare än vad jag tror.” 
Respondent 6 

 

En annan respondent, som inte har ett Facebook-konto får ändå information om detta via vänner 

som har ett konto där.  

 

“Då talar det ju om för mig vad som står, i och med att de vet att jag inte har det. Men det är ju bara 

sållat. Jag tycker inte det är så mycket jag missar. “ 
Respondent 4 
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Flera respondenter som använder sig av sociala medier - framförallt Facebook - är medvetna 

om att det egna digitala flödet påverkas av vilka ens vänner är och vad de gillar. De ställer sig 

kritiska till den information som flödar på sociala medier och anser att källkritik är viktigt. 

Respondent 6 tycker att sociala medier ger en bra blandning av nyheter och vad som sker i 

hennes sociala krets.  

 

“Lättillgängligheten, men oavsett vart du är på nätet så måste du sovra informationen. Men det är 

lätt, med appar osv. Man kan se det personliga och även nyheter, saker som folk har delat.”  
 

Respondent 6  

 

En annan respondent anser att sociala medier kan vara ett komplement till traditionella media, 

men inte ersätta den helt. Han uttrycker även en oro för hur ungdomar konsumerar nyheter idag: 

 

 

“Mina behov är både lokaljournalistik, SR, nyhetsappar och SVT. Inget skulle kunna plockas bort. Det 

är faran med ungdomar idag, de sitter bara med en telefon och får inget djup, utan bara en rubrik, ingen 

helhet eller förståelse för vad det egentligen handlar om.” 
Respondent 3 

 

Respondent 2 resonerar i samma banor och oroas över den generella medieutvecklingen med 

färre lokalredaktioner och krympande resurser för lokaljournalistik: 

 

De andra kanalerna behövs. Jag tror inte att det skulle fungera om ÖP och LT la ner, det skulle inte 

funka, jag tror att det måste finnas mer alternativ.  
Respondent 2 

 

Detta bekräftar det Nygren och Leckner skriver om sociala medier. Dessa spelar ofta en viktig 

roll i samhället men har ännu inte ersatt de traditionella medierna när det kommer till var 

människor i synnerhet söker information. De sociala medierna fyller istället andra funktioner 

(Nygren & Leckner, 2016:344). En respondent, som via idrottsföreningen har mycket kontakt 

med ungdomar i orten oroar sig över källkritiken hos dessa. 
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“Ibland ser jag att de gillar saker som är fullständigt jättekorkade. Då tar jag upp det med dem och 

säger “Det här är inte okej”. Det kan vara alltifrån rasistiska saker, som de inte fattat att de har gillat, 

till pornografiska saker och sånt där. Så på något sätt är jag någon sorts gatekeeper till samhället, har 

jag valt att vara då”  
Respondent 5 

 

En respondent beskriver hur denne använder Twitter för att ta del av nyheter från andra delar 

av landet: 

 

“Det beror på vad man söker. Jag har ett Twitterliv där jag har en massa kulturkompisar över hela 

landet. Det innebär att jag läser tidningar från andra delar av landet, andra lokaltidningar i praktiken. 

Det uppfyller behovet av en nationell bevakning som inte utgår från DN-skrapan, den har sitt lilla egna 

nav. Men det innebär att jag kanske läser Sydsvenskan eller NSD.“ 

Respondent 1 

 

Citat ovan är ett tydligt exempel på hur uses and gratification-teorin kan appliceras på 

mediekonsumenter idag. Respondenten har uttryckligen ett behov av att söka sig till 

information som sträcker sig utanför den lokala sfären. I det här fallet använder hon sig av 

Twitter för att ta del av nyheter från andra delar av landet och på så sätt tillfredsställa sitt behov 

av kulturnyheter. Ruggiero menar att internet har förändrat de tidigare strukturerna mellan 

traditionella media, papperstidningar och broadcast, och förenat dem med de digitala medierna. 

Gränserna har suddats ut och Internet är den dominerande plattformen för media och människa. 

Därför menar Ruggiero att Internet är framtiden för forskning om uses and gratification-teorin 

(Ruggiero, 2000:28).    

 

Det som också lätt glöms bort i diskussionen är information som respondenterna får direkt i det 

vardagliga livet, via mun-till-mun metoden.  

 

“När man är på affären så får man ju veta vad som händer.” 
Respondent 4 
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4.2 Tema 2: Hur ser medborgarna på bevakningen av Bräcke kommun?  
 

Alla respondenterna vi intervjuat är överens om att en bra lokal bevakning av Bräcke kommun 

är viktig för medborgarna. Det handlar dels om att kunna känna stolthet, som en respondent 

uttrycker det, och samtidigt vara informerad om vad som händer i kommunen, vilket stämmer 

överens med Katz, Gurevitch och Hass uses and gratifications-teori. Enligt teorin använder 

människan media för att tillfredsställa olika behov, till exempel identifikation och gemenskap 

(Katz et al, 1973-1974). Rektor respondent uttryckte det så här: 

 

“Bevakningen är intressant och viktig … att vi finns till och att det händer bra saker. Syns man inte så 

finns man inte.“ 
Respondent 3 

 

Resultatet av studien tyder på att respondenterna är missnöjda med bevakningen av Bräcke 

kommun. Det skrivs lite, tycker de, och Östersundsfokuset upplevs som stort. Bevakningen 

upplevs ofta som slumpartad med ett fokus på “blåljusnyheter” och journalistik som inte kräver 

att man fysiskt varit på platsen. En del respondenter uttrycker också att det är ett för stort fokus 

på negativa nyheter. 

 

 

“Bara det negativa ska fram. Om man kollar på nätet och kollar vad som händer i Bräcke så står det 

mest om vädret. Sen är det nästan inget mer.” 
Respondent 2 

 

Det är oklart huruvida det verkligen är så att medierna främst skriver om negativa nyheter när 

det gäller Bräcke. Strömbäck konstaterar att människor i högre grad tenderar att minnas negativ 

information mer än positiv, och att det är en generell kritik mot media som nödvändigtvis inte 

stämmer. Detta visar Strömbäck också i sin studie över de största svenska nyhetsmedierna, där 

det mesta som publicerades inte var specifikt negativt, alltså att de inte uttryckte skador, 

misslyckanden eller bakslag (Strömbäck, 2008:34). Det är också viktigt att komma ihåg att 

människor uppfattar nyheter på olika sätt, en negativ nyhet för en person, behöver inte vara 

negativ för en annan (Strömbäck, 2008:33). 

 



24	
	

En respondent uttrycker frustration över distansbevakningen som medierna bedriver av Bräcke 

idag: 

 

“Man kan inte sitta i Östersund och läsa kommundiariet jättenoga, i bästa fall kan man referera 

någonting, men det blir aldrig en egen analys eller någon egen ingång utan det blir bara, i bästa fall, 

lite halvkassa dåligt underbyggda referat. Det är inte bra, medborgarna förtjänar bättre.” 
Respondent 1 

 

Det respondenten uttrycker här kan härledas till vad McManus beskriver som en konflikt i den 

vardagliga nyhetsproduktionen, mellan marknadslogik och journalistisk logik. McManus 

definierar marknadsdriven journalistik som en strävan mot maximal vinst för mediehusen, 

vilket i vissa fall krockar med det journalistiska uppdraget att maximera förståelsen för publiken 

vid viktiga händelser. Det är billigare för mediehus att förlita sig på informatörer som kan ge 

journalisten tillgång till snabba fakta som inte kräver att man är på plats. Detta kan till exempel 

handla om trafikolyckor och enklare omskrivningar av pressmeddelanden (McManus, 

1994:86).   

 

Flera av våra respondenter upplever även en minskad bevakning över tid av Bräcke kommun, 

och en av dem beklagar sig över att även den statliga servicen mer eller mindre lämnat orten - 

och att media inte har uppmärksammat det.  

 

“Jag skulle önska att någon skrev om att den statliga servicen i princip har försvunnit från Bräcke 

kommun helt och hållet. Försäkringskassan har inget kontor, ibland skickar de någon tjänstemän och 

hyr in sig på en kontorsplats, men de drog för tio år sedan. “ 
Respondent 1 

 

Det respondent 1 beskriver kan förklaras med vad Lars Nord och Gunnar Nygren skriver om i 

sin bok Medieskugga. Där beskriver de att stora delar av Sverige har hamnat i en geografisk 

medieskugga, och att det är en del av ett större samhällsproblem, snarare än ett specifikt 

problem för just medierna. Små samhällen där det sker utflyttning drabbas också av ett 

minskande intresse från mediernas sida, då publiken och potentiella annonsörer blir färre. 

“Samhällena glöms bort av medierna för att de också glömts bort av samhället i stort”, skriver 

Nord och Nygren i boken Medieskugga (Nord & Nygren, 2002:32-33).  
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Respondent 6 beskriver hur denna glömska från samhället i stort kan se ut i praktiken. I och 

med en skolnedläggning i hennes by tyckte hon att medias bevakning av händelsen var 

bristfällig. 

 

“Man kunde läsa i tidningarna ibland men inte ofta. Jag har både fått info via media, men även via 

grupper på Facebook som begärt ut mötesprotokoll från kommunen som man kunnat läsa. Just 

skolnedläggningen har det varit en del skriverier i tidningarna, men sen har man insett, när man är 

uppe i det, att det som skrivs inte stämmer alla gånger.” 
Respondent 6 

 

Det respondenten beskriver stämmer överens med det Gripsrud skriver om hur människan 

konsumerar massmedia för att tillfredsställa olika behov av stora och små händelser i det 

dagliga livet - både som privatperson och samhällsmedborgare (Gripsrud, 2011:42). Det kan 

också tolkas som ett uttryck för andra behov som media inte kan tillgodose - som istället 

tillgodoses av ett annat utbud än det redan existerande - i det här fallet sociala medier (Gripsrud, 

2011:83).  

 

En annan förklaring är vad medieutredningen kallar för “medieborgare” (SOU 2015:94, 150-

151). En medieborgare är medborgare som använder media för att producera och sprida 

information, till skillnad från en medieanvändare som har en mer passiv roll på internet och 

sociala medier. I det här fallet har respondenten medborgaren blivit en medieborgare och använt 

sociala medier för att sprida relevant information om skolnedläggningen då hon anser att media 

bevakat händelsen dåligt.       

 

Utifrån vårt intervjumaterial är det inte helt tydligt om bevakningen blivit sämre efter att 

Länstidningen 2013 lade ner sin lokalredaktion i orten, eller om denna utveckling har pågått en 

längre tid. En respondent pratar om en utveckling som skett under en längre period, kanske de 

senaste tio åren.  

 

“Jag har inte tänkt på att det är mindre efter nedläggningen, det kan jag inte svara på egentligen.” 

Respondent 5 

 

Hälften av respondenterna är dock av åsikten att bevakningen blivit mycket sämre sedan 

lokalredaktionen lade ner.  
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 “Det är sämre och glesare mellan nyheterna, Hon som var lokalredaktör då, hon följde upp     

saker.”                                                                                                                              Respondent 1 

 

Här går alltså meningarna till viss del isär. En respondent uttrycker oro över en ökad 

ryktesspridning i Bräcke om både kommunen och offentliga inrättningar.  

 

“Jag tycker mig känna att de människor som bor här i kommunen har en negativ inställning till politiker 

och offentliga inrättningar. Man är inte insatt, man har åsikter om saker och ting, men ingen insikt. Går 

man ner på torget och frågar om kommunhuset skulle nio av tio att det sitter en massa överbetalda 

människor och gör ingenting. Sanningen är att det är för lite människor, och de som är där jobbar för 

mycket under dåliga arbetsförhållanden. Jag tror att det beror på ryktesspridning, Man skrev mycket 

negativt om bygden och kommunen, det är klart att det har spätt på föraktet.” 
Respondent 3 

 

Citatet kan kopplas till det McChesney skriver, att det är viktigt att mediesystem som helhet 

ska verka för kritisk bevakning och bidra till en informerad debatt (McChesney, 2012:614).  

Det demokratiska perspektivet nämns även av en respondent som genom sitt engagemang inom 

idrottsrörelsen har mycket kontakt med ungdomar i orten. Denne oroar sig för att deras 

informationsflöde blir mer likriktat. Därför har hen koll på vad ungdomarna delar och kan 

påpeka om hon tycker något känns tveksamt, exempelvis om något material är rasistiskt. 

 

“Ska vi på något sätt utveckla ungdomarna till samhällsmedborgare då är det här med lokalmedia mer 

viktigt än vad man tror. Det skulle egentligen vara som en motpol mot all desinformation och all rasistisk 

propaganda.” 
Respondent 5 

 

En respondent som jobbar på Bräcke kommun har i sin kontakt med media noterat att två av de 

mediehus som har Bräcke kommun som bevakningsområde är medvetna om att Bräcke tidvis 

är underbevakat. Hon beskriver det som om kommunen och media har bytt roller, där 

kommunen ska tipsa media om vad som händer.  
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“De ringer och frågar om kommunen, som är den organisation som egentligen ska granskas, kan tipsa 

om nyheter … det blir ju jättebakvänt, men så blir det. Det är klart att man kan komma med tips, men 

det känns inte riktigt som om att det är kommunens uppdrag att förse mediehusen med uppslag till 

nyheter, det blir ju helt skruvat, med tanke på vilken relation vi borde ha.” 
Respondent 1 

 

4.3 Tema 3: Hur ser medierepresentanterna på bevakningen av Bräcke kommun? 
 

Alla medierepresentanter anser att Bräcke skulle kunna bevakas bättre än vad det gör idag. De 

uttrycker lite av ett dåligt samvete och är medvetna om att Östersundsfokuset är stort. De menar 

dock att de försöker tänka på detta i den vardagliga nyhetsvärderingen och i bevakningen av 

Bräcke. SVT har till exempel satt upp en fysisk karta över länet på redaktionen. Varje gång de 

gjort ett inslag på platsen sätter de upp en nål på kartan, för att få en överblick på var de varit 

och inte varit. Länstidningen i Östersund vittnar om att de skriver betydligt mindre sedan 

tidningens ägare Mittmedia beslutade att lägga ner lokalredaktionen i Bräcke 2013.  

LT, som i samma veva halverade sin personalstyrka, från 30 till 15 anställda, säger att de 

ständigt brottas med knappa resurser för bevakning av de mindre kommunerna runt Östersund. 

Daniel Hansson på LT säger att Bräcke helt enkelt är underbevakade från deras sida. 

 

“Det är ju trist att skylla på att vi är för lite folk men så är det ju. Vi måste prioritera hårt med vad vi 

gör”.  

Daniel Hansson, LT 

 

SVT är också de medvetna om att bevakningen av Bräcke kunde vara bättre. 

 

“Vi är medvetna om det, därför är det så intressant att du frågade om just Bräcke för det är ett samlat 

dåligt samvete på redaktionen”. 
Camilla Wahlman, SVT 

 

SR P4 Jämtland påpekar att som en del av public service, så har de goda resurser och 

förutsättningar för bevakning av kommunerna i Jämtlands län. Antalet anställda reportrar har 

legat på en jämn nivå de senaste tio till femton åren. De uppskattar att de har cirka två reportrar 

som är ute i länet på uppdrag varje dag, men för ingen statistik på hur ofta de besöker olika 

orter i länet.  
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Olof Ekerlid, nyhetschef på Östersunds-Posten uttrycker också han missnöje med hur de 

Bevakar Bräcke kommun i dagsläget: 

 

“Vi kan göra mycket bättre ifrån oss idag än vad vi gör.” 
Olof Ekerlid, ÖP 

 

Några av citaten ovan visar att det finns ett slags dåligt samvete bland några av mediehusen om 

hur Bräcke kommun bevakas idag, vilket är ett uttryck för den konflikt som finns mellan den 

journalistiska logiken och marknadslogiken (McManus, 1994:86).  

Risken finns att det journalistiska uppdraget att öka publikens förståelse om händelser av vikt 

krockar med den marknadsdrivna journalistiken, vars mål är att generera vinst till 

medieföretagen. Både ÖP och LT har genomgått stora personalnedskärningar de senaste åren 

och Mittmedia som helhet har bara på ett par år minskat resurserna för lokal journalistik kraftigt. 

Mellan år 2004 till 2014 minskade Mittmedia antalet anställda utanför huvudredaktionerna med 

41 procent, och under samma tidsperiod lade de ner 21 lokalredaktioner (Nygren & Althén, 

2014:29-31).  

 

Alla medier är överens att om att de nyhetsvärderar Bräcke som vilken annan kommun som 

helst. De kommer dock med vissa förbehåll. Om det inträffar en händelse av likvärdig dignitet 

i både Bräcke och Östersund väljs förmodligen det senare då de bor mer folk i Östersund, 

enligt flera respondenter. 

 

“Det är ju supersvårt, det är ju grejen man brottas med hela dagarna, att värdera och välja. Man får 

snarare välja bort än välja kan man säga. Det är inte svårt att hitta grejer att skriva om, det finns ju 

mer att skriva om än vad vi hinner med. Sen får man värdera från fall till fall, Hur mycket har vi skrivit 

om Bräcke den senaste tiden jämfört med andra delar av länet?”  
Daniel Hansson, LT 

 

Nyhetschefen på ÖP påpekar att nyhetsvärdering också påverkas av hur många som berörs av 

en händelse eller ett beslut. Han nämner också att det är lätt att fokusera för mycket på vad som 

händer i Östersund, trots att mer än hälften av länets invånare bor utanför Östersunds 

kommungräns. 
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“Vi värderar inte saker utifrån om det händer i Bräcke eller i Berg eller Krokom. Är det en bra grej är 

det en bra grej oavsett var det händer. Det som möjligen spelar in är hur många som berörs av en sak, 

hur många som kan vara intresserade av en sak.”  
Olof Ekerlid, ÖP. 

 

Detta hänger samman med teorier om nyhetsvärdering som säger att ju närmare en händelse 

inträffar, både geografiskt och kulturellt, desto troligare är det att media skriver om den 

(Ghersetti, 2012:32-34). Det faktum att Östersund ligger 70 kilometer bort kan förklara hur 

mediehusen i staden nyhetsvärderar händelser från Bräcke i olika situationer. 

 

SVT är medvetna om att de ibland har en sämre bevakning av kommunen och har då tagit till 

vissa åtgärder för att motverka en alltför stark Östersundscentrering: 

 

“Ibland kan vi upptäcka att nu var det längesen vi var i Bräcke så då kan man ju faktiskt sänka ribban 

till och med för att åtminstone redovisa någonting från kommunen.” 
Camilla Wahlman, SVT. 

 

Lokaljournalistik kan uppfylla flera syften och är ofta människors huvudkälla för information 

om samhälle, politik och aktuella frågor som berör dem (Strömbäck, 2012:267). För att 

medborgare ska kunna fatta informerade beslut krävs tillgång till tillförlitlig information. I fallet 

Bräcke säger medierepresentanterna att de skriver om både högt och lågt. De nämner främst 

kommunpolitik och vad en av respondenterna kallar klassiska landsbygdsfrågor - 

skolnedläggningar, kontanthantering och äldrevård.   

Bland de två Mittmediaägda mediehusen är frågor som berör olika kommunala beslut vanligt: 

 

“Oftast är det nog något kommunalt, tyvärr, det är ju trist, man skulle vilja vara lite mer folklig men 

så är det ju”.   

Daniel Hansson, LT 

 

Olof Ekerlid på ÖP nämner att tidningen har ett ansvar att granska vad kommunerna gör: 
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“Det är en del av det journalistiska grunduppdraget, vi ska bevaka vad man beslutar om i kommunerna. 

Sen bidrar det nog också just nu, att det är sådant som man kan göra på distans, man kan kolla diarier 

på distans och ringa och kolla saker. Vi är nog sämre på att vara ute i byarna i Bräcke och göra 

reportage.” 
Olof Ekerlid, ÖP 

 

Som en följd av Mittmedias ekonomiska åtstramningar har även ÖP börjat samordna 

bevakningsområden, vilket gjort att mängden material som berör Bräcke minskat, enligt Olof 

Ekerlid.  

 

På SR P4 Jämtland har de som ambition att lämna Östersund så ofta de kan och vill inte riskera 

att bli “Radio Östersund”, som de uttrycker det. Men samtidigt påpekar Sylvia Dahlén att det 

finns både för och nackdelar med att redaktionen sitter på samma ställe medan en majoritet av 

deras lyssnare bor i närheten av Östersund.  

 

“Vi har inga rutiner på så sätt att vi ska ha ett bestämt antal nyheter från Bräcke varje vecka, alltså det 

ska inte utgå ifrån var det är, utan ifrån nyhetsvärderingen.” 
Sylvia Dahlén, SR 

 

Medierepresentanterna beskriver vad bra lokaljournalistik ska innehålla och att det finns flera 

syften med lokaljournalistik. De beskriver både det ansvar som media har, att granska kommun 

och företag, men även att ge människor ett sammanhang. En respondent uttryckte sig så här om 

lokaljournalistikens roll i en mindre ort: 

 

“Jag tror att det behövs och är viktigt för folk att kunna se sitt eget liv speglas i media.” 
 

Olof Ekerlid, ÖP 

Camilla Wahlman på SVT är inne på samma spår: 

 

“Om ens vardag aldrig lyfts upp och aldrig diskuteras då tappar man till slut tron på att man ska bidra 

till det som är gemensamt. Och det är ju det som är demokratins kärna på något sätt att vi tillsammans 

bestämt oss för att vi ska samarbeta”.   

Camilla Wahlman, SVT.  
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Det respondenterna uttrycker ovan kan återkopplas till vad Gripsrud skriver om hur människan 

påverkas av media. Socialisering är mer eller mindre allt som påverkar människan under hennes 

liv och som inlemmar oss i den mänskliga gemenskapen. Den sekundära socialiseringen är den 

övergripande benämningen på de socialiseringsprocesser som pågår utanför skola, jobb och 

dagis - och sker främst via massmedier (Gripsrud, 2011:19). Genom att konsumera media 

definieras vår verklighet omkring oss och vilka vi är. Media visar oss olika dimensioner av 

världen vilket bidrar till vårt bildande av vår egen identitet.  

 

ÖP har en person som ansvarar för att bevaka Bräcke och en kommun till, de “följer kommunala 

diarier och kommunfullmäktigemöten”. De vill gärna vara i Bräcke i alla fall en gång i veckan, 

de ser det som ett bra riktmärke.  

 

Alla medierepresentanter ser fördelar med att ha en lokalredaktion och att antalet artiklar och 

material som handlar om Bräcke skulle öka. Men de ser också vissa risker med detta.   

 

“Om man som lokalredaktör bor på orten så kan det finnas en risk att det blir svårare att granska 

beslutsfattarna.”  
Sylvia Dahlén, SR 

 

SVT:s Camilla Wahlman tror ändå det hade varit positivt om de hade haft en medarbetare som 

bott i Bräcke: 

 

“Vi har ingen medarbetare som bor i Bräcke, och då behöver vi liksom hjälp med att sätta ögonen på 

det, sätta fingret på det. Och liksom inte glömma bort den landsändan av vårt län”.  
 

Camilla Wahlman, SVT 

 

En respondent tycker att en lokalredaktion inte nödvändigtvis behöver betyda att bevakningen 

blir bättre, men förutsättningarna för bevakningen ökar om man har personal på plats.  

Resurser för bevakningen av Bräcke varierar bland medierepresentanterna. ÖP och LT tillhör 

samma koncern och har de senaste åren genomgått nedskärningar av både personal och resurser 

(Nygren & Althen, 2014:29). SVT och SR, som är en del av public service, är inte lika beroende 

av annonsörer och drivs inte i vinstsyfte.  
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“Men har man begränsade resurser, vilket de allra flesta mediehus har, så måste man ju välja vad man 

lägger krutet för att få ut det mesta möjliga av det”.  

Camilla Wahlman, SVT 

 

Alla medierepresentanter uttrycker en relativt svag tillströmning av tips från Bräckeområdet. 

Enligt Daniel Hansson på LT är det främst politiker och organisationer som hör av sig, och inte 

vanliga läsare. Dessa hör istället av sig när tidningen inte kommer eller när det är något fel på 

korsordet eller TV-bilagan i tidningen. Material som har “högst journalistisk verkshöjd”, som 

Daniel Hansson uttrycker det, får de ingen som helst respons på från läsare. Men det är också 

något som är generellt för de här småkommunerna i länet, menar han. 

 

“När vi gör en jättesvulstig granskning om någonting i kommunen så hör man inte ett skit. Så man kan 

väl säga att så länge det är business as usual så är folk nöjda, men är det någonting som skaver…. 

ibland undrar man liksom om man bara skulle producera en TV-bilaga med korsord i. Ibland när man 

ser på reaktionerna så är det ju så.” 
Daniel Hansson, LT.  

 

SR P4 Jämtland berättar att deras interaktion med lyssnare och läsare är god och sker främst 

via sociala medier, men även per telefon och mejl. Ibland så blir det ingenting, och ibland så 

blir det exakt som personen som kontaktade oss beskrivit det, enligt Sylvia Dahlén.  

 

“Vi får en del tips från Bräcke genom att en person på redaktionen kommer därifrån och har bra koll 

så skulle jag säga att vi har en del tentakler ute bland publiken.” 
Sylvia Dahlén, SR 

 

Det respondenten beskriver i citatet ovan kan härledas till den forskning om hur journalistkårens 

sociala sammansättning, professionella normer och värderingar har för påverkan på 

nyhetsvärdering och nyhetsurval (Ghersetti, 2012:218). Svenska journalistkåren är en relativt 

homogen grupp gällande etnisk och social bakgrund, utbildning och livsstil (Ghersetti, 

2012:218). Journalistkårens begränsade sociala representation kan medföra en risk för att 

identifikationen av en nyhet främst utgår från ens egen värdegrund och referensramar. 

Händelser som faller utanför dessa anses inte som en nyhet. Det faktum att SR har en 

medarbetare som kommer från Bräcke och att det ger en del tips bekräftas av de teorier som 

finns angående betydelsen av den enskilde reporterns bakgrund.  
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SVT får in väldigt lite tips från Bräckeområdet men säger sig ha ganska mycket dialog med 

publiken via deras Facebooksida, men då gäller detta hela Jämtland och inte specifikt Bräcke.  

Respondenterna har tidigare nämnt att sociala medier är en viktig länk för interaktionen med 

medborgarna, och att användandet av sociala medier som nyhetskälla kan komma att öka i 

framtiden. I fallet Bräcke har olika sociala medier till viss del kompletterat de behov av 

information som medborgarna har och som traditionell media inte kan leverera i dagsläget. 

Det kan härledas till Nygren & Althéns slutsats om att Facebook är viktigt för medborgare som 

vill följa med i vad som händer i det lokala samhället (Nygren & Althén, 2016:344). 

Respondenterna är även överens om att det finns stora utmaningar för lokaljournalistiken 

framöver.  

 

“Jag tror det alltid kommer att skrivas. Sen om det är vi som LT som gör det, det kanske inte är vi som 

kommer att göra det bäst i framtiden. Det är bara att kolla, varenda jävla by har ju en Facebook grupp 

idag och där avhandlas ju allt möjligt, som borttappade katter och större evenemang, det läggs ut bilder 

från saker och ting som hänt, och det kan man ju säga är en typ av lokaljournalistik.” 
Daniel Hansson, LT 

 

Nygren och Leckner skriver också om de stora skillnaderna mellan de olika 

mediegenerationerna. För människor som är över 50 år tenderar de traditionella medierna att 

vara den viktigaste källan för information. För de som är under 50 är de nätbaserade 

medieformerna lika betydelsefulla för att hålla sig uppdaterad. Bland denna grupp är 

användningen av Facebook också betydligt större. Lokala grupper inom Facebook fyller här en 

viktigare funktion än lokaltidningen för den här mediegenerationen (Nygren & Leckner 

2016:344) 

 

Sylvia Dahlén på SR delar bilden av att det finns stora utmaningar i framtiden för hela 

branschen och hon tycker att det är tråkigt att det går dåligt för konkurrenterna. Samtidigt 

uttrycker hon en viss oro över de alternativ som vuxit fram på grund av mediebranschens 

förändring med färre lokalredaktioner och mindre resurser till lokaljournalistik:  
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“I digitaliseringstider och snabba delningar så ser vi att, det har vi gjort journalistik på, när medier 

lämnar mindre orter så kan andra krafter ta vid, som har ett informationsflöde, men kanske har en 

agenda, det gäller en annan ort vi har bevakat. Det kan hända lite olika saker … det beror på vad det 

finns för kreativa själar på orten.” 
Sylvia Dahlén, SR 

 

5. Slutsats  
 

I den här delen kommer vi att kortfattat gå igenom de elva berättelser vi tagit del av och 

sammanfatta den analys vi gjort i den föregående delen av studien. Vi kommer att diskutera 

resultatet med utgångspunkt från studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning för att 

resonera kring vad det har för betydelse. Frågeställningarna var som följer: 

 

Den första frågeställningen var hur medborgarna i Bräcke tar del av nyheter idag.  

Utifrån resultatet av vår studie kan vi dra några slutsatser. De flesta respondenterna tog del av 

nyheter på det traditionella sättet - via en papperstidning som de antingen prenumererade på 

eller läste via sin arbetsplats. De tog även del av lokaltidningar via nätet eller via nyhetsappar.  

Det är svårt att säga vilken som är den huvudsakliga nyhetskällan för våra respondenter, som 

respondent 6 uttryckte det: “Jag hittar en del på Facebook, klickar och läser en sak och hittar 

något annat som man tycker är intressant. Jag läser nog nyheter oftare än vad jag tror.” 

Nygren och Leckner skriver att medielandskapet blir allt mer komplicerat och invecklat då nya 

plattformar och medieformer tillkommer (Nygren & Leckner, 2016:344). Det kan alltså vara 

svårare att avgöra var gränsen går för nyhetskonsumtion idag, vilket också avspeglas i svaren 

från respondenterna. 

 

Några av våra respondenter beskriver även hur de använder media för olika behov och på olika 

sätt. En använder bara sociala medier i sitt arbete för att sprida och dela olika kulturevenemang, 

aldrig privat. En annan respondent använder sociala medier för att sprida viktig information till 

allmänheten om en skolnedläggning som berör hennes barn. De använder media för olika behov 

- nöje och information - och det är ett par av de behov som uses and gratification-teorin 

beskriver som viktiga vid val av mediekanal (Katz et al, 1973-1974).  
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Den andra frågeställningen var hur medborgarna ser på bevakningen av Bräcke. 

Negativt, sporadiskt, ytligt, endimensionellt och mest om vädret - så kan man sammanfatta våra 

utvalda medborgares syn på mediebevakningen i Bräcke kommun. Det är ytterst lite positiva 

tongångar gällande bevakningen. Däremot finns det i grunden ett förtroende för traditionella 

media och en förhoppning om att bevakningen ska bli bättre. En respondent beskriver sin syn 

på traditionell media som att “de ofta har kött på benen”. Mediehus med professionellt 

producerat material fortfarande har hög trovärdighet bland de tillfrågade medborgarna.  

 

Att respondenterna främst uppfattar nyheterna som negativt kan förklaras med att människor 

generellt sett har lättare att minnas negativ information, snarare än positiv (Hvitfelt, 1985, 

refererad av Strömbäck, 2008:32). Detta utesluter dock inte att medborgarna i det här fallet 

skulle kunna ha rätt, att bevakningen främst är negativ, men det är inget som vi har undersökt i 

vår studie. Forskningen är också något tudelad på det här området då andra studier visat att det 

media skriver om främst har en negativ vinkling. Bland annat har Harcup och O´neills studie 

“What is news?”, från 2016, där man studerat de största brittiska mediehusen, visat på att det är 

en majoritet av negativa nyheter i dessa tidningar (Harcup & O´neill, 2016:7-8). 

 

Våra sex respondenter beskriver också hur de upplever ett avstånd mellan residensstaden i länet, 

Östersund och centralorten i Bräcke. Östersundsfokuset upplevs som stort och respondenterna 

beskriver det som både ett geografiskt och kulturellt avstånd mellan staden och Bräcke. 

Mediehusen, som sällan är på plats i orten Bräcke, upplevs heller inte vara särskilt mottagliga 

för tips och har en annan syn på vad som är en nyhet. En respondent säger att “det finns flera 

olika centralorter med sin kultur, speciella förutsättningar, det kan man inte läsa sig till, det 

måste man lära sig”. 

 

Hur våra respondenter upplever bevakningen av Bräcke kommun skulle kunna härledas till 

utvecklingen inom mediebranschen. Om detta fortgår kan det få konsekvenser för både 

medieföretagen och demokratin. Utan granskning och insyn av centrala frågor, finns det en risk 

att engagemanget i lokalsamhället minskar. När den enda journalistiska bevakningen som finns 

produceras i en ort längre bort från lokalsamhället, med andra förutsättningar och kultur, kan 

känslan av främlingskap och klyftor öka (SOU 2015:94, s. 245).  
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Den endimensionella bevakningen som respondenterna upplever är enligt våra slutsatser, med 

stöd från forskning, en följd av en ökad marknadsdriven journalistik, där det journalistiska 

idealet får stryka på foten (McManus, 1994:87-89). Att maximera vinsten för mediehusen har 

blivit viktigare, det är helt enkelt billigare att förlita sig på informatörer och kommunikatörer 

än att ha journalister på plats som bedriver undersökande journalistik.  

 

Den tredje frågeställningen var hur medierepresentanterna ser på bevakningen av Bräcke. 

Medierepresentanterna är till stor del medvetna om att bevakningen av Bräcke inte är så bra 

som den skulle kunna vara. Till detta finns det flera orsaker, bland annat skillnader mellan 

mediehusens ekonomiska resurser och ett färre antal anställda reportrar.   

 

LT och ÖP, som ägs av Mittmedia, har som tidigare nämnt genomgått ekonomiska 

åtstramningar de senaste åren, och följden av det är att de själva fått dra ner bevakningen. ÖP 

lade ner sin lokalredaktion redan år 2002 och LT år 2013. Hur denna utveckling har påverkat 

respektive tidning som bevakar Bräcke kommun skiljer sig något. ÖP säger att de kan bedriva 

lokalbevakning från Östersund, och är inte övertygade om att en lokalredaktion på plats är 

nödvändig. “En plats att sitta på, på en ort behöver inte betyda så mycket i sig. Men det ökar 

väl förutsättningarna att det finns folk på plats “.  

 

Daniel Hansson på LT är något mer pessimistisk angående distansbevakning och tror att det 

blir en jätteskillnad om orten istället skulle ha lokalredaktion.  

“Dels så sänder det en signal till befolkningen, att “här är vi”, när man har en bil med ens 

logotyp som man åker omkring i”.  

 

Gemensamt för alla representanter är att de ser det journalistiska uppdraget som viktigt. God 

journalistik ska granska både kommun och företag, oavsett var, och även tillgodose behovet av 

att berätta historier som människor kan identifiera sig med. Medierepresentanterna ser att det 

finns olika behov av information, identifikation, förströelse och gemenskap hos medborgarna, 

men att de inte alltid kan leverera dem (Katz et al, 1973-1974). 

 

Camilla Wahlman på SVT tror att det är bra ju närmare folket redaktionen finns. Samtidigt 

säger hon att Bräckefrågor inte nödvändigtvis skulle prioriteras högre om de fick ökade 

resurser.  
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“Jag tror inte att jag då skulle låsa fast det vid att ha en specifik reporter som bevakar 

Bräckefrågor. Då kanske jag hellre skulle vilja utveckla hur vi pratar med publiken digitalt och 

hur vi når ut till publiken via digitala och sociala plattformar” 

SR P4 Jämtland beskriver också ett slags dåligt samvete som flera andra medierepresentanter 

uttryckt, att de inte bevakar Bräcke kommun på det sätt som de borde.  

 

Sammanfattningsvis tyder vår studies resultat och tidigare forskning på att medieföretagens 

prioriteringar allt mer styrs av befolkningsmängd och marknadsstorlek. Bevakning 

koncentreras till de platser där det bor mest folk, det gäller både kommersiella som offentliga 

mediehus (SOU 2015:94, s. 248). Bräcke skulle då vara ännu ett fall i denna utveckling.  

 

5.1 Slutdiskussion 
 

Det tåls att påpekas, den här studiens syfte har främst varit att beskriva hur kommunbevakning 

i Bräcke upplevs av medborgare och medierepresentanter. Det ger inte en komplett bild av 

Bräcke kommun i sin helhet och vi har inga generaliserande ambitioner med denna studie. Men 

några saker har vi stött på under resans gång som är värda att nämna. 

 

Vi vet att den generella trenden i mediesverige är minskande antal lokalredaktioner, färre 

journalister och mindre resurser för lokaljournalistik. Bräcke kommun är ett fall av flera i hela 

landet. Det är även en trend som både medborgare i Bräcke kommun och de 

medierepresentanter vi intervjuat delar. Utifrån vårt resultat föreligger det en kontradiktion - en 

motsägelse. Enligt institutet för mediestudier har bevakningen av Bräcke kommun legat relativt 

konstant sedan 2013 - det har till och med skett en liten ökning kommunbevakningen. Det finns 

här en konflikt mellan det resultat vi har fått fram, nämligen att både medborgare och mediehus 

till stor del är missnöjda med bevakningen. Institutet för mediestudier har mätt hur ofta Bräcke 

kommun nämns i anslutning till vissa ord som indikerar kommunbevakning, i ett urval från 

pressarkivet Retriever. 

 

I en studie gjord vid Lunds Universitet problematiseras detta fenomen. I studien har forskarna 

undersökt medier i Skåne och kommit fram till att endast tre procent av de undersökta 

tidningsartiklarna kunde klassas som en granskning av god kvalitet. Definitionerna de utgick 

ifrån var att artiklarna skulle vara undersökande, redovisa fakta, ha två oberoende källor av 

varandra, innehålla kritiska perspektiv samt redovisa källor och metod (SOU 2015:94, s 248).  
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Det visar att det är svårt att mäta kvaliteten på en artikel, och att ett ökat antal artiklar inte 

behöver betyda bättre kommunbevakning i en ort som Bräcke. Bör kvantitet, eller ett relativt 

stort antal artiklar vara en indikator på en god bevakning av en kommun? Wadbring och 

Bergström skriver att det behövs mer forskning för att förstå effekterna av ett minskande antal 

lokala nyheter. De anser även att endast kvantitativ forskning inte är tillräcklig för att förstå 

utvecklingen, och efterlyser mer kvalitativ forskning för att få en djupare förståelse för krisen 

inom tidningsbranschen och hur den nya publiken tar del av nyheter (Wadbring & Bergström, 

2015:13).  

 

5.2 Framtida forskning 
	

För att förstå konsekvenserna av medieutvecklingen idag anser vi att det behövs mer kvantitativ 

och kvalitativ forskning som utgår från medborgarnas perspektiv. Som vi tagit upp tidigare 

behöver inte antalet artiklar som skrivs om en kommun vara avgörande för hur god 

bevakningen kan anses vara. 

På samma sätt som att landsbygden riskerar att bli en vit fläck i medielandskapet, givet att 

utvecklingen fortsätter åt samma håll, riskerar även medieforskningen som utgår från 

medborgarens perspektiv att glömmas bort. Konsekvenserna av dagens medieutveckling, med 

ett allt större fokus på större städer, och mindre bevakning på landsbygden behöver undersökas 

noggrannare. Att utgå mer från publikens perspektiv anser vi vara en bra början för fortsatt 

forskning inom detta område. 
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6.1 Bilaga 
 

Frågemall respondenter 

Frågor till representanter från SVT, SR, LT och ÖP 

 

Tema 1: Lokaljournalistik 

 

• Vad är lokaljournalistik enligt dig? 

• Varför behövs lokaljournalistik? Varför? 

• Hur ser du på detta utifrån ett demokratiskt perspektiv? (bevakning av KF, 

samhällsinformation) 

• Hur bedrivs god lokaljournalistik enligt dig? 

• Hur skulle en lokalredaktion på en ort påverka förutsättningarna för lokaljournalistik? 

• Utifrån detta, hur ser du på bevakning av Bräcke idag? 

• (finns det rutiner ni följer för rapporteringen eller är den mer slumpmässig?) 

 

Tema 2: Nyhetsvärdering 

 

• Hur ofta är ni på plats i kommunen? 

• Hur nyhetsvärderar ni Bräcke jämfört med övriga bevakningsområden i länet? 

• Vad skriver ni oftast om när ni skriver om Bräcke, varför? 

• Hur ser interaktionen ut (nyhetstips) med läsare/lyssnare från orten? 

• Hur har rapporteringen förändrats sen ni lade ner redaktionen 2013? (till LT och ÖP) 

 

Tema 3: Förutsättningar 

 

• Hur är förutsättningarna för bevakning av Bräcke? 

• Hur har förutsättningarna förändrats över tid? 

• På vilket sätt tror du att en nyetablering av en lokalredaktion skulle påverka 

bevakningen av kommunen? 

• Hur ser du på framtiden för den lokala journalistiken? 

 

Tema 4: Publiken 
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• Hur många prenumeranter har ni i kommunen? 

• Får ni ofta respons från orten, hur är denna utformad? 

• Vilken roll spelar nyhetstips för bevakningen av kommunen? 

• “Annonserar” ni efter nyhetstips? 

• Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

Frågor till Publiken/medborgare: 

 

Tema 1: Nyheter 

 

• Hur tar du del av lokala nyheter idag? 

• Vad söker du dig till för nyheter? Vad är viktigast att ta del av? (lokala eller nationella) 

• Hur ofta konsumerar du nyheter? 

• Prenumererar du på någon tidning? Varför? Varför inte? 

 

Tema 2: Upplevelse av lokal bevakning: 

 

• Behövs lokaljournalistik? Varför? 

• Hur ser du på bevakningen av Bräcke kommun? 

• Ser du någon skillnad sedan orten hade en lokalredaktion (2013)? På vilket sätt? 

• Vad har du för förväntningar på den den lokala bevakningen? 

• Vad bör man bevaka? Kan något göras annorlunda? 

• Hur tror du att en nystart av en lokalredaktion skulle påverka den lokala bevakningen? 

• Anser du att du får tillräcklig information om viktiga beslut(kommunfullmäktige) som 

berör dig? 

• Vad betyder den lokala bevakning för orten? 

• Vad betyder den lokala bevakningen för dig? 

 

Tema 3: Sociala och alternativa medier/informationskällor (Facebook, kommunens hemsida, 

Alternativa mediekällor) Vägar till nyheter 

 

• Tar du del av informationskällor som inte är del av den traditionella journalistiken? 

• Varför? Vad får du ut av detta? 

• Hur ser din tilltro ut till media? 
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• Jämfört med traditionell media (ÖP, LT, SR och SVT) tillgodoser sociala medier dina 

behov av lokala nyheter?   

• Framtiden? 

• Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

	


