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Abstract  
 

This study ”What’s does the local news contain? - an analysis of a week’s local 

journalism on the web in Västerbotten, Sweden” examines the different discourses in the 

local journalism of newspapers and public service media. The aim is to find what makes 

the local news with the use of a quantitative content analysis combined with a Critical 

Discourse Analysis (CDA).  

 

The study uses a theoretical framework that includes theories surrounding agenda setting, 

the power of the media, local journalism, news values and web based journalism. For the 

quantitative content analysis the online text tool Textometrica was used.  

The analysis found that the local news mainly consisted of news regarding sports and 

negative news such as crime, accidents and court cases. It also found that the local news 

mainly focused on a small part of the municipality of Västerbotten in its news coverage, 

where the biggest city in the region was of the most interest. When other parts were 

covered it was mostly for sport events or negative news. The qualitative analysis also 

found that there was a high frequency of updates on the websites and non-local news that 

made it into the local news due to being sensational. A difference between the newspapers 

and the public service media was also found where the papers focused more on local 

debates and public service media wasn’t as tied to earlier theories regarding news values.  

The study could also state that the content of the local media during the week differed 

from what is said to be good journalism and also what is said to be the journalistic 

responsibility that citizens rely on to make democratic decisions.  

 

 

 

Keywords: Local journalism, Västerbotten, News values, Media and Democracy, 

Quantitative text analysis, Critical Discourse Analysis 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Webbjournalistiken är i ständig förändring. Utvecklingen av att de flesta nyhetsmedierna 

har flyttat ut på nätet är ett högre tempo, mindre tid för faktakoll och en högre 

arbetsbelastning på journalisterna (Karlsson, 2010, Medieutredningen SOU 2016:80). I 

nyhetsvärderingen är det tiden som blivit det som väger tyngst. Detta har lett till att 

pågående händelser som katastrofer, sportevenemang och brott är de som prioriteras högst 

(Karlsson, 2010).  

 

Lokaljournalistiken idag har ett viktigare uppdrag än någonsin då de stora nyhetsmedierna 

flyttat sina redaktioner till större orter (Nygren, 2002; Ohlsson, 2017). Vikten av en 

välfungerande lokaljournalistik är något som regeringen uppmärksammade i mitten av 

februari 2018 genom att besluta att från och med 2019 höja presstödet med 20% för att 

stärka de områden som inte har den bevakning de borde ha (DN 13:e februari 2018). 

 

”Granskande journalistik är ett demokratiskt allmänintresse. Journalistikens uppdrag är att 

granska makthavare, vidga perspektiv och fördjupa samhällsdebatten.”  

- Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (DN 13:e februari 2018).  

 

Enligt Medieutredningen (SOU 2016:80) är oberoende granskning en förutsättning för 

demokratin. Det förklaras även i utredningen att en kontinuerlig nyhetsbevakning behöver 

fortgå på lokala redaktioner på lokal nivå. Enligt Medieutredningen upplever 43 procent 

av Sveriges befolkning att de inte blir nog informerade om det som sker i deras närmiljö, 

vilket lett till att de inte kunnat reagera i vissa frågor.  

 

Bland annat har journalistikprofessorerna Strömbäck och Nord i flertalet studier (t.ex. 

2018, 2012; Strömbäck, 2016, 2017 m.fl.) fastställt att demokratin ställer krav på 
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medierna och journalistiken att vara plattformar för information, granskning och debatt. 

Samtidigt som kraven på journalistiken finns kvar så är den i förändring och 

Medieutredningen 2016 berättar om en bransch som lider av tyngre arbetsförhållanden för 

journalister i och med dåliga ekonomiska förutsättningar samt en större webbfokus än 

innan (SOU 2016:80). Då 2018 är ett valår blir det extra intressant att se vilken 

information medierna väljer att lyfta i sina texter.  

 

Enligt Medieakademins förtroendebarometer 2017 så har 42 procent av den svenska 

befolkningen förtroende för sin lokala dagstidning, att jämföra med public service där 

motsvarande siffra ligger på runt 60-64 procent. Både lokaltidningar och public service 

tappar sedan några år tillbaka i förtroende i mätningarna (Medieakademins 

förtroendebarometer 2017). Det minskade förtroendet är ytterligare en anledning till att se 

över det innehåll som publiceras i de lokala medierna, även om det är omdiskuterat ifall 

mediernas förtroende är det som är av största vikt när det kommer till det journalistiska 

uppdraget.  

 

Varje dag tar hälften av den svenska befolkningen del av nyheter på webben (Svenskarna 

och internet, 2016). Karlsson (2010) menar att det behövs mer forskning om just 

nätbaserad journalistik i Sverige och den här studien ämnar att ge en bild av hur 

lokaljournalistiken i textform kan se ut på nätet. Kanske extra viktigt blir det på just lokal 

nivå eftersom medielandskapet förändrats till de lokala redaktionernas nackdel. Studien 

fokuserar även på de maktförhållanden som finns för demokratin när medierna har makt 

över innehållet, som tidigare forskning visat påverkar demokratin (Engström, Enbom och 

Lindgren, 2012:8). Därför blir det intressant att se hur lokaljournalistikens innehåll ser ut 

och förhåller sig till den makt medierna har över sitt innehåll.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att identifiera vilket sorts innehåll som publiceras på lokala 

journalistiska webbplatser under en vecka samt att se hur detta förhåller sig till mediernas 

demokratiska makt.  

● Vilken sorts händelser utgör de lokala nyheterna under veckan?  

● Hur skiljer de sig åt mellan kommersiella medier och public service?  

 

1.3 Lokaljournalistik i Västerbotten 
 

I Västerbotten finns följande traditionella medier: SVT Västerbotten, Sveriges Radio P4 

Västerbotten, Västerbottens-Kuriren, Folkbladet, Norran och Tidningskoncernen 

Tidningar i Norr. Samtliga medier utom sistnämnda publicerar sina nyheter på webben. 

Förutom detta finns det lokala sajter, gratistidningar och andra medier som gränsar mellan 

journalistik och reklam.  

 

Det kan vara bra med vetskapen om att medierna i Västerbotten har olika ekonomiska 

förutsättningar. Sveriges Radio P4 Västerbotten och SVT Västerbotten är public service-

medier som ägs av en stiftelse och finansieras med en radio- och tv-avgift. Styrelserna för 

public servicebolagen har inte några ledamöter med politisk koppling. Tidningarna 

Folkbladet och Västerbottens-Kuriren drivs ur ett vinstsyfte och ingår i samma koncern, 

VK Media, samt delar på visst material och kontorslokaler. De har också olika uttalade 

politiska förankringar: VK är frisinnad liberal och Folkbladet socialdemokratisk.  

 

Samhällets gränser för det lokala/regionala/nationella/globala suddas ut. Människor är 

även mer rörliga idag och webbjournalistik har gjort det möjligt för fler än de som bor i 

Västerbotten att läsa nyheter från länet, samt att det bor människor i Västerbotten som 

flyttat hit med ett intresse för vad som sker på andra platser. Som Kleis Nielsen (2015) 
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säger kan detta göra det svårt att identifiera vad som är lokalt, vad som gör det lokalt och 

förklara varför det är relevant (Kleis Nielsen, 2015:5-6).  

2. Teori och tidigare forskning  
 

2.1 Teorier om journalistikens makt 
 
Medierna förser medborgarna med kunskap och en verklighetsbild, genom att de tolkar 

världen och förmedlar vidare sin tolkning. Nord och Strömbäck (2012) förklarar 

betydelsen av medierna som en demokratisk makt. De har som ansvar att granska 

makthavarna och ska vara ett forum för debatt och informera medborgarna (Nord och 

Strömbäck, 2012:17). Medierna har således en ställning som opinionsbildare och är en 

viktig makt i det demokratiska systemet (Strömbäck, 2012:265).  

 

”Upplyst förståelse” kallar Dahl (1998) det som måste finnas för att ett demokratiskt 

samhälle ska fungera. Strömbäck (2004) menar att journalistiken är en förutsättning för 

demokrati där demokratin samtidigt förutsätter journalistiken (Strömbäck, 2004:74). 

Därför betyder förändringar i journalistiken förändringar för demokratin (Karlsson, 

2010:21). 

 

Vad är det som styr vad människor tycker är viktiga frågor? Inom medieforskningen har 

teorier om detta vuxit fram. Dagordningsteorin menar att det finns ett samband mellan i 

vilka frågor människor upplever som viktiga och de som får mycket syre i medier. 

Dagordningsteorin bottnar i att människor själva ska kunna skapa sig en sammanhållen 

bild av allt som sker (Strömbäck, 2015:99-101). Tre olika typer av aktörers dagordningar 

finns; allmänhetens, mediernas och den politiska dagordningen. Dagordningsmakten 

medierna har är ett inflytande över vad människor finner viktigt (Strömbäck, 2015:101). 

Mediernas dagordning påverkar allmänhetens dagordning; om medierna lägger fokus på 

vissa saker är det också dessa saker som folk kommer uppfatta som viktiga (Engström, 

Enbom och Lindgren, 2012:9). Medierna har inflytande även på den politiska 
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dagordningen och lokalpolitiken är knuten till hur lokala medier framställer den 

(Strömbäck, 2015:103). Medierna har även makten att bestämma vad som inte kommer 

upp på dagordningen, vilket betyder att vissa frågor som kan vara viktiga för en grupp inte 

prioriteras och därför sedan inte blir föremål för beslut (Bergström och Boréus, 2012:18). 

 

2.2 Journalistikens digitalisering och ekonomiska förutsättningar 
 
Journalistik skapas genom att information samlas in, processas och förmedlas. Väldigt 

många kan idag göra detta med de teknologiska hjälpmedel som finns tillgängliga. 

Skillnaden mellan journalistik och det som vem som helst kan dela med andra, som 

reklam, propaganda och det privatpersoner delar, ligger i att journalistiken på ett 

yrkesmässigt sätt ska sprida sann information (Karlsson, 2010; Kovach och Rosenstiel, 

2007; Hayes et al., 2007; Singer, 2007; Spence och Quinn, 2008; Strömbäck, 2004; 

Zelizer, 2004).  

 

Journalistiken ska förhålla sig till regler om vad som är god journalistik, vad som är etiskt 

rätt och vad som anses vara kvalitetsstandard för journalistiken (Karlsson, 2010:22-23). 

Publikens tillit blir av största vikt för journalistikens överlevnad och blir extra intressant i 

lokala medier där utbudet av lokala nyheter de senaste åren minskat, även om dess 

efterfrågan inte gjort det. Publikens granskande öga är det som gör att nyhetsmediernas 

information ses som mer trovärdig (Karlsson, 2010:22; Singer, 2007; Hayes et al., 2007). 

Journalistiken har därför en makt över hur samhällsutvecklingen ser ut. Studeras 

demokratin, studeras också hur medierna rapporterar och hur de tolkar det som sker i 

samhället (McNair, 2000:19). Kovach och Rosenstiel (2008) menar att en sämre kvalité i 

mediernas rapportering leder till att människorna i en demokrati inte kan ta beslut utifrån 

informationen som finns i journalistiken.   

 

Medierna kan samtidigt ha ekonomiska krav på att sälja tidningar/prenumerationer, ha 

politiska tillhörigheter, samt krav från ägare om vad de ska innehålla (Nord och 
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Strömbäck, 2013:23-24). Nygren och Witschge (2015) har studerat hur journalistikens 

teknologiska och ekonomiska förutsättningar påverkar och förändrar journalistyrket. 

Författarna till studien kommer fram till att mycket har hänt inom journalistyrket de 

senaste 10-15 åren (Nygren och Witschge, 2015:41).  

 

Ett nytt forskningsfält har dykt upp inom lokaljournalistiken när de journalistikens 

ekonomiska faktorerna och förutsättningarna har förändrats, detta fält kallas för det 

hyperlokala. I Sverige har det länge funnits en stark tradition av lokala medier, men under 

de senaste 15 åren har mycket förändrats för lokaljournalistiken. Traditionella medier har 

dragit sig tillbaka och på deras plats dyker det upp gratistidningar, lokala sajter och andra 

medieformer (Nygren och Althén, 2014; Ohlsson, 2016; Leckner och Nygren, 2016; SOU 

2016:80; Nygren, Leckner och Tenor, 2017:1). 

 

Strömbäck och Karlsson (2011) undersöker i sin studie hur svenska journalister ser på den 

teknologiska utvecklingen och vem som styr över innehållet i nyhetsmedierna (Strömbäck 

och Karlsson, 2011:644). Studien visar att journalisterna själva anser sig ha störst 

inflytande över innehållet och att läsarna kommer på en andraplats. Utöver dem anses 

ägare, annonsörer och politiker (i den ordningen) ha inflytande över innehållet.  

  

Karlsson och Clerwall (2013) har undersökt de digitala mediernas påverkan på 

journalistiken i Sverige genom att intervjua journalister och sedan jämföra mellan 

tabloidpressen, dagstidningar och public service. Karlsson och Clerwall kommer fram till 

att betydelsen av läsarnas åsikter har blivit större och ökat i och med digitaliseringen 

(Karlsson och Clerwall, 2013:65). Författarna menar i studien att datatrafiken påverkar 

redaktionernas bedömning vid nyhetsurval och på så sätt påverkar läsarnas åsikter i en 

högre grad. De uppmärksammade en skillnad i denna påverkan mellan medier med 

vinstsyfte och public service där public service-journalister menade att de inte alls 

uppmärksammade klicken. Nyheter med mer trafik visade sig stanna på webbens 
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förstasida/i webbflödet längre än de artiklar med sämre trafik hos de vinstdrivande 

medierna.  

 

Mellan 2004 och 2014 minskade antalet journalister på dagstidningar med 25% i Sverige. 

På lokala redaktioner var siffran betydligt högre än på rikstäckande medier. Detta är en del 

i den centralisering av produktion som skett på grund av och i och med att många lokala 

tidningar har börjat använda samma innehåll (Nygren och Althén, 2014:26). 

 

Bevakningen har, enligt forskning utförd av Sjovaag (2015) på norska medier, blivit 

koncentrerad till regionala centrum. Områden utanför dessa centrum får mindre bevakning 

(Sjovaag, 2015). De journalister som arbetar på redaktionerna måste nu samtidigt 

producera mer innehåll, både till pappersversionen av tidningen och för webben (Nygren 

och Appelgren, 2015). Läget för public service är lite mer stabilt än för tidningarna, då de 

inte påverkats på samma sätt av minskningen av papperstidningen.  

 

Papperstidningen som länge varit populär har även den under de senaste åren upplevt 

svårigheter i att klara sig. I och med att nyheterna flyttat ut på webben i hög grad så finns 

det inte ännu lika självklara sätt att ta betalt av sina användare.  

Ägarkoncentrationen har ökat i Sverige under 2000-talet och de största 

tidningskoncernerna kontrollerar de flesta dagstidningar (Ohlsson, 2017). I Västerbotten 

äger VK media Västerbottens-kuriren och har köpt upp Folkbladet som nu ingår i samma 

koncern och delar redaktionslokaler.  

 

Informationen som finns tillgänglig för människor idag är större än att någon skulle kunna 

ta till sig allt. Det finns en närmast obegränsad tillgänglighet till olika medier, nyheter och 

information från hela världen. Nyhetskonsumenterna och nyhetsundvikarna blir samtidigt 

fler. Sambandet mellan politiskt intresse och nyhetskonsumtion har alltid gått att bevisa 
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men nu har det visat sig bli starkare (Strömbäck 2015:71-72). Mer om förutsättningarna 

för lokaljournalistiken går att läsa i avsnittet om Lokaljournalistik. 

 

Tidigare forskning rörande nyheter på nätet ställer sig frågan vad som sker med 

journalistiken, och i förlängningen demokratin, när nyheter lämnar en sluten process och 

landar på nätet (Karlsson, 2010:30). En sluten process är till exempel när en tidning 

produceras och processen på så sätt avslutas när tidningen hamnar i tryck, till skillnad från 

webbnyheter som inte har en sluttid, då det går att ändra om och om igen.  

 

Även ramarna för vad de olika medierna kan vara har förändrats. En tidning håller längre 

inte bara på med text, radion gör inte bara ljud och tv gör inte bara video (Ljuslinder, 

2012:41; Karlsson, 2010 13-14). Hyperlänkar är också något som förändrat journalistiken 

när det blir enkelt att visa läsaren var informationen kommer från och hen själv kan ta sig 

dit med ett klick. Länkar är vanliga i webbjournalistiken, När information snabbt ska delas 

med konsumenterna sker ofta så kallade re-writes, alltså omskrivningar av andra 

nyhetsmediers information. I dessa fall förekommer länkar som direkt går till 

originalkällan (Karlsson, 2010:39).  

 

Den supersnabba publiceringshastigheten som råder i webbjournalistiken är även den ett 

ämne som ofta behandlas i journalistikforskning (Karlsson, 2010; Beyers, 2006). 

Nätjournalistiken har kommit att förändra vad nyheter är, inte bara i innehåll, utan med 

konsekvenser för den journalistiska etiken och dess funktion i samhället. Det blir oklart 

för läsaren om en nyhet har ändrats eller ny information tillkommit. Det betyder att de 

journalistiska beskrivningarna inte är fasta utan kan ändras snabbt, vilket kan var 

problematiskt eftersom journalistiken ämnar att vara sann. Detta kan då leda till tappad 

trovärdighet för medierna och felaktig information till läsaren. Det går inte för den som 

producerar materialet att veta eller påverka när konsumenten ska ta del av materialet 

(Karlsson, 2010:25-28).  
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Förutom att människor själv kan skriva och dela information med varandra i stor 

utsträckning så bidrar de som konsumenter också till vilken typ av journalistik som 

skapas. Om vi klickar in på olika länkar och sidor så registreras vår närvaro digitalt. På så 

sätt går det för redaktionerna att se vilka nyheter som går bra och får stor spridning 

(Karlsson, 2010:29).  

 

2.3 Lokaljournalistik 
 
Som tidigare nämnts finns det ett forskningsfält som berör det hyperlokala vilket innebär 

att nya medier dyker upp i det lokaljournalistiska landskapet. Forskning av bland annat 

Nygren, Leckner och Tenor (2017) rörande de hyperlokala medierna visar att de medierna 

uppkommer på platser där det råder en medieskugga. Den medieskugga som till exempel 

Nygren tillsammans med Nord (2002) tidigare visat faller över delar av Sverige speciellt 

på landsbygden. Det visar sig dock i Nygren, Leckner och Tenors forskning (2017) att det 

hyperlokala bara täcker upp vissa delar av områdena i medieskugga eller medieöken som 

fortfarande finns i Sverige. 

 

Nygren och Althén (2014) undersöker bland annat Dagens Nyheters bild av samhället 

utanför Storstockholm, och hur denna förändrats över tid. Forskarna har utgått från två 

nyhetsveckor i mars, 2004, och 2014 och konstaterat att antalet artiklar utifrån 

Storstockholm sjunkit från 188 till 103. De undersöker också innehållet i artiklarna, och 

kommer fram till att blåljusnyheter dominerar i Dagens Nyheters texter från landsbygden. 

Blåljusnyheter är nyheter där källorna oftast kommer från polis, räddningstjänst, 

rättsväsende och sjukvård där en negativ händelse i form av till exempel en olycka eller 

brott berättas om. Denna typ av nyheter behandlas mer i avsnittet som följer som handlar 

om nyhetsvärdering.  
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Bland annat har Kleis Nielsens studier (2015) om lokaljournalistiken i Danmark visat att 

lokaljournalistiken är begränsad på grund av dåligt med personal och stora geografiska 

täckningsområden (Kleis Nielsen, 2015: 13). På grund av detta är lokaljournalistik ofta 

nyheter med en enda källa; av en lokalpolitiker, ett företag eller någon annan med stort 

egenintresse (Kleis Nielsen, 2015:13; Larsson, 2002). Det är vanligt att lokala företagare 

och politiker är de som oftast får höras i medierna och sällan får vanliga medborgare plats 

i nyheterna (Kleis Nielsen, 2015:13; Kaniss, 1991). Dessa sorters samproduktion av 

nyheterna med elitpersoner i den lokala sfären resulterar sällan i en granskande och 

undersökande journalistik (Kleis Nielsen, 2015 14; Franklin, 2006). I lokalpressen kan det 

ofta förekomma nationella nyheter som tagits från rikspress och gjorts med en lokal vinkel 

för att intressera de boende på lokal nivå (Ekström et al., 2012:257).  

 

Studier i Storbritannien (Franklin och Murphy, 1998) har även visat att lokaljournalistiken 

förändrats och gått mot en mer sensationsdriven, tabloidiserad journalistik med kortare, 

”snaskigare” publiceringar. Detta på grund av hur samhället förändrats och hur de 

ekonomiska förutsättningarna för journalistiken förändrats med det (Franklin och Murphy, 

1998:16-17). 

 

Vi lever fortfarande lokala liv, men är inte lika lokalt bundna då människor flyttar oftare, 

beslut tas längre ifrån där vi bor och vi inte handlar efter vad som finns i vår närhet. 

Centralisering är alltså en del i det hela men det beror också på att människor, saker, 

tjänster och även nyheter rör sig mellan det lokala, regionala, nationella och det globala. 

De rörliga människorna är inte lika ”trogna” till sina lokala nyheter. På grund av allt detta 

finns det svårigheter och slitningar för de lokala nyhetskanalerna att bevaka lokala 

händelser, att identifiera vad som är lokalt, se vad som gör det lokalt och förklara varför 

det är relevant. Eftersom människorna rör på sig så måste de lokala medierna hela tiden 

förtjäna den nya publiken, för att få deras tillit (Kleis Nielsen, 2015:5-6,12). 
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Inom lokaljournalistiken finns det en slitning i att journalistiken förväntas vara objektiv 

och journalisterna ska vara frånkopplade på ett sätt från det de undersöker, men samtidigt 

ska de vara där och en del av den gemenskap som är det lokala (Kleis Nielsen, 2015:11). 

De delar troligen därför värderingar och identifikation med platsen med dem de 

intervjuar/porträtterar. På samma sätt kan journalisterna ha närhet till sina källor. Detta 

kan påverka journalistens roll och den goda journalistiken då det kan minska viljan att 

kritisera och granska. Det finns en del kritik riktad mot lokaljournalistik, där den menas 

inte vara lokal nog, innehåller för mycket mjuka och gulliga nyheter, och är för 

hänsynsfull till lokala eliter (Franklin, 2006; Kleis Nielsen, 2015).  

 

2.4 Nyhetsvärdering  
 
Hur kommer det sig att vissa händelser blir nyheter? Det finns vissa faktorer som avgör 

vilka händelser som publiceras (Galtung och Ruge, 1965; Prakke, 1968; Tuchman, 1978; 

Hvitfelt, 1985). Ju fler av nyhetsvärderingskriterierna som en händelse innehåller, desto 

större sannolikhet att det produceras som en nyhet (Ljuslinder, 2012:45; Strömbäck, 

2008). Kriterierna för nyhetsvärdering som definierades för mer än trettio år sedan anses 

fortfarande gälla när det kommer till journalistiken även om de har en del år på nacken 

(Engström, Enbom och Lindgren, 2012:8).  

 

Hvitfelts studie rörande nyhetsvärdering behandlar följande kriterier vilka gör en händelse 

mer troliga att produceras som en nyhet. Ju fler av dessa, desto större chans att händelsen 

blir en nyhet (Hvitfelt, 1985:120): 

 

1. Ett traditionellt sakområde 

2. och kort avstånd 

3. till faktiska händelser, 

4. som dels är sensationella eller överraskande,  

5. dels handlar om enskilda personer 
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6. och är enkla 

7. men viktiga och relevanta samt 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema 

9. samt är negativa 

10. och härstammar från traditionella källor.  

 

Strömbäck, Karlsson och Hopmann (2012) undersöker vad svenska journalister tycker är 

viktiga kriterier för nyheter. Det kan vara oväntade, dramatiska och spännande händelser, 

att det är en exklusiv nyhet, eller att det är ens mediehus som är först med att berätta det. 

Detta går mot vad journalisterna tycker ska vara det som är viktigast: att öka 

medborgarnas medvetande om problem i samhället, att det påverkar folks vardag och att 

det ökar folks medvetenhet och kunskap. Deras forskning visade att svenska journalister 

som de frågat inte tycker att det läggs fokus på rätt ställen och att det fokuseras mer på det 

ekonomiska än på det demokratiska.  

 

Galtung och Ruge (1965) menar att händelser blir nyheter då de kännetecknas av 

evenemangsegenskaper, som frekvens, intensitet eller intensitetökning, meningsfullhet, 

kulturell närhet, oväntade, referens till elitpersoner eller elitnationer eller något negativt. 

Efter deras studier har flera kommit med liknande klassificeringar av nyhetsvärden (t.ex. 

Ghersetti, 2012; Allan, 1990; Hvitfelt, 1985, 1989; m.fl.). 

 

Nyheter som politik och ekonomi är ständigt förekommande i mediernas rapportering och 

likaså brott och olyckor. Utöver detta ska händelserna vara av relevans för området som 

bevakas, ha geografisk närhet till redaktionen, vara begripligt för publiken samt röra 

enskilda individer (Hvitfelt, 1989). Blåljusnyheter som brott, olyckor och straff hamnar 

således högt upp i en nyhetsvärdering på grund av deras närhet i tid, att det är lätt för 

människor att knyta an till händelserna samt att de kan röra människors liv och eller vara 

sensationella samt överraskande. Som förklarats i föregående kapitel menar Nygren och 
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Althén (2014) att dessa blåljusnyheter förekommer i hög grad just när det kommer till 

bevakningen av landsbygd.  

 

Även nyheter om sport värderas högt då sportevenemang ofta berör den tilltänkta 

publiken, sker på orten och berör människor samt rapporteras om direkt eller precis efter 

händelsen. En utökad förklaring av sportjournalistiken kommer i följande avsnitt. 

 

2.5 Sportjournalistik 
 
Sportjournalistik skiljer sig från annan journalistik och liknas vid en egen genre. Rowe 

(2003) menar att sportjournalistiken har helt egna språkliga premisser som den arbetar 

utifrån. I boken Sports, Culture & Media menar han att sportjournalistiken är en typ av 

kvällstidningsspråk och en så särskild gren i journalistiken att den inte går att blanda ihop 

med andra journalistiska genrer. I boken fastställer Rowe dock att det skiljer sig mellan 

etermedier, livesport eller den skrivna sportjournalistiken (Rowe, 2003:117-118).  

 

Rowe menar att språket i sportjournalistiken skiljer sig eftersom det ofta handlar om ett 

referat av en match i en sport där den sportintresserade publiken troligen har en stor 

kunskap rörande sporten i fråga, på så sätt blir djupare analyser ett krav som ställs på 

sportjournalisterna (Rowe, 2003:129). Därför läggs också fokus på att förmedla känslan 

av att vara på platsen, tolkningar av händelserna och en mer sensationell beskrivning av 

det som sker i matchen genom att journalisten kopplar det som händer till ett större 

sammanhang eller fokuserar på vissa elitpersoner. Sportjournalistiken går genom sitt 

sensationella språk att jämföra med skvallerpress då dramatik rörande de elitpersoner 

inom sporten bevakas för fånga läsarnas uppmärksamhet  (Rowe, 2003:134-137). 

Sportjournalistiken är ofta lokalpatriotisk, något som tidigare gälla för lokaljournalistiken 

i stort. Som Ekström med flera beskriver delar journalister på lokalnivå värderingar och 

identifikation med orten och det som sker på orten (Ekström et al., 2012:259). 
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Sportjournalistiken kan ibland angränsa till skönlitteraturen med ett språk som ibland 

liknar det språk som går att finna i en roman. Detta är framförallt vanligt i sportkrönikor 

där målande beskrivningar och försköningar får verka för att ge en tydligare dramaturgi 

till det som berättas. Ofta hänvisas sport till bland annat krig och mytologi där 

sportstjärnorna liknas vid gudar (Rowe, 2003:137-141). 

3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras de metoder som används i undersökningen. Studien är av en 

flermetodsvariant. Först förklaras material och avgränsningar, sedan den kvantitativa 

delen av studien i form av en innehållsanalys genom webbprogrammet Textometrica. 

Detta följs av en genomgång av studiens kvalitativa diskursanalys.  

 

3.1 Material och avgränsning 
 
Det underlag som ingår i urvalet har samlats in från fyra västerbottniska mediers 

webbflöden under en vecka i mars 2018 (12:e-18:e). Materialet består av nyhetsartiklar, 

ledare, insändare, och notiser. Reklam har rensats bort. Materialet avgränsas till 

webbpubliceringar från Sveriges radio (hädanefter SR), SVT Nyheter Västerbotten 

(hädanefter SVT), Folkbladet och Västerbottens-Kuriren (hädanefter VK). Den 

Skellefteåbaserade tidningen Norran valdes bort då dess täckningsområde sträcker sig till 

och med södra Norrbotten. Norran valdes bort eftersom studiens syfte är att undersöka 

lokaljournalistiken i ett län vilket i detta fall är Västerbotten. Detta val gjordes även för att 

kunna genomföra studien under den angivna tidsperioden och för att de övriga medierna 

uttalat har hela Västerbotten som bevakningsområde, medan Norran inte har det. Detta 

medvetna val medför att orten Skellefteå är underrepresenterad i form av att den lokala 

dagstidningen inte är med i urvalet, vilket kommer diskuteras vidare i analysen. Då 

Tidningar i Norr inte har någon webbpublicering föll även de bort.  
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Materialet har samlats in från mediernas förstasidor, även kallat deras webbflöden. 

Materialet har samlats in i realtid eftersom det möjliggör en analys av den nyhetsvärdering 

som pågår i de olika kanalerna. Rent praktiskt har det gått till så att material har samlats in 

från morgon till kväll, detta då material hela tiden fylls på men det under kvällarna saktar 

av med publiceringar i kanalerna. På nätterna har mediernas redaktioner begränsade 

resurser och på så sätt hinner materialet som kommit ut mellan 19-tiden och morgonen 

samlas nästkommande morgon, eftersom det inte är så stort i omfång. Eftersom materialet 

samlas in manuellt kan det förekomma ett visst bortfall, antingen på grund av att medierna 

själva kan välja att ta bort artiklar från deras webbflöden, eller på grund av den mänskliga 

faktorn. Men då urvalet är så pass stort ska detta inte påverka resultatet nämnvärt. En 

medvetenhet om webbflödenas föränderlighet är dock viktig och intressant för analysen.  

 

Urvalet till den kvantitativa analysen består av 678 artiklar totalt varav 285 artiklar från 

VK, 220 från Folkbladet, 99 från SVT och 74 från SR. Variationen beror på att de olika 

medierna publicerar olika mycket material och lägger upp olika mycket i sina webbflöden.  

 

Efter noga övervägande avgränsades studien till att fokusera på texterna på webben. Detta 

då alla medierna i urvalet tillhandahåller text, även om det finns någon annan slags 

material så visade efterforskningar att det huvudsakliga innehållet i nyheten fanns i texten. 

Detta var även en avgränsning för att studien skulle vara genomförbar inom tidsramen för 

arbetet. Att SR och SVT har ett mindre antal artiklar på sina webbsajter är naturligt 

eftersom deras redaktioner inte endast fokuserar på nyheter på webben, utan även arbetar 

med att göra inslag till tv/radio. 

 

Att studien fokuserar på både public service och privata aktörer är för att undersöka om 

det finns skillnader mellan medierna då de har olika ekonomiska förutsättningar och mål 

med sin journalistik. Det går inte heller att komma undan att det under olika veckor 

fokuseras på olika saker i medierna.  
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Ur materialet som ingår i den kvantitativa analysen har 17 artiklar valts ut genom ett 

strategiskt urval till den kvalitativa diskursanalysen. Detta genom att välja nyhetsartiklar 

som fick representera de teman som gick att urskilja i dem kvantitativa analysen. 

Avgränsningen gjordes av tidsskäl eftersom det annars skulle vara omöjligt att närläsa alla 

hundratals artiklar med den noggrannhet som diskursanalysen kräver.  

 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys 
 
I följande avsnitt presenteras användningen av det textverktyg som utgör studiens 

kvantitativa metod. En mer utförlig beskrivning av de olika stegen i programmet 

Textometrica finns bifogad i bilaga 11.  

 

Den kvantitativa analysen ger möjlighet till att kunna se diskurser genom en stor mängd 

text. Programmet minskar risken för misstag gjorda på grund av den mänskliga faktorn, 

något som ökar studiens trovärdighet. För ökad genomskinligheten finns de förändringar 

som gjorts i programmet med stoppordslistan och i de olika stegen med (bilaga 6 och 11), 

samt graferna i sin helhet i bilagor 1-5. Det hade i Textometrica varit möjligt att hårdare 

dela in i koncept och då få mer sammanhållna konceptträd, men för genomskinlighetens 

skull valdes det att inte göra det i hög grad. Undantagen var i de fall då variationer på 

samma ord framkom. Datorprogram har dock en stor nackdel i att de inte kan göra de 

instinktiva prövningar om hur olika kommunikationer är kopplade till kontexten, alltså hur 

något förstås i sitt sammanhang (Bergström och Boréus, 2012:82). Därför har studien 

kombinerat den kvantitativa metoden med en tolkande, kvalitativ metod.  

 

3.2.1 Textometrica 
 
Den kvantitativa innehållsanalys denna studie använder sig av är textverktyget 

Textometrica (textometrica.humlab.umu.se), som är framtagen på Umeå universitet 2011 
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av Lindgren och Palm. Verktyget används för att urskilja diskurser i det material som 

ligger till grund för studiens kvalitativa analys. Textometrica är ett verktyg som kan läsa 

stora textmaterial för att sedan visa samband i materialet. Genom verktyget går det att se 

hur ofta ord förekommer och i vilka konstellationer de förekommer och hur ofta de 

förekommer i förhållande till andra ord. Dessa samband visas sedan upp i vad som ser ut 

som en graf, ett konceptträd, där ord som förekommit oftare blir en större cirkel än de som 

förekommer mer sällan. För att få fram de konceptträd som redovisas i bilagorna måste 

inställningar göras. Dessa görs i fem steg som redovisas i bilaga 11. Genom att se på 

konceptträden går det att se hur koncepten har förekommit i relation till varandra. De 

koncept som förekommit oftare presenteras som större cirklar än de andra. Dessa finns 

bifogade i bilaga 1-5 och visar på vilka diskurser som får mest utrymme under studiens 

nyhetsvecka under mars 2018 i Västerbotten på webben. Genom konceptträden går det att 

se skillnader mellan de olika medierna, samt att få en överblick över mediernas 

gemensamma bevakning av länet. Det går även att i bilaga 7-10 se de 50 mest 

förekommande orden i de olika medierna.  

 

Lindgren (2016) menar att det är fördelaktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

metoder som kvantitativa textanalysen med diskursanalys. När textmängder ökar känns 

det därför naturligt att kombinera dessa metoder även i studier inom humaniora, för att få 

en så bred syn på det undersökta ämnet som möjligt. 

 

3.3 Kritisk diskursanalys 
 
I följande avsnitt presenteras studiens kvalitativa angreppssätt. Först redogörs för 

diskursbegreppet för att sedan övergå till Faircloughs definition. Efter det presenteras den 

tredimensionella modellen och operationaliseringen av denna.  

 

När det kommer till diskursanalytiska kan det vara problematiskt att förhålla sig till 

begrepp som validitet och reliabilitet (Thomson, 2010:31). Därför blir det extra viktigt att 



22 
 

vara tydlig i redovisningen av tillvägagångssätten i studien samt att genomgående 

argumentera för sina val. Inom forskning som använder sig av en diskursanalytisk ansats 

är dock inte alltid reliabiliteten ett mått på hur legitim studien är. Detta då det handlar om 

att erbjuda en alternativ tolkning av verkligheten snarare än vad verkligheten är 

(Börjesson och Palmblad, 2007:20). 

 

3.3.1 Diskursbegreppet 
 
Begreppet diskurs går att i bred mening förklara som ett sätt att förstå världen på, eller 

åtminstone en del av den (Börjesson och Palmblad, 2007:13). Mer generellt går det att 

förklara som en teori om att vårt språk är konstruerat i olika slags mönster som vi följer 

när vi är verksamma på olika sociala plattformar (Winther Jørgensen och Phillips, 

1999:7). Verkligheten som tolkas är olika beroende på vilken position den betraktas från 

(Börjesson och Palmblad, 2007:9). Den diskursanalytiska teorin och diskursanalysen som 

metod ses ofta som en paketlösning (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:10) och i 

beskrivningen av metod i följande avsnitt vävs därför teorier om diskurs samman med 

förklaringen om diskursanalysen som metod. 

 

Studien utgår från en socialkonstruktivistisk ansats. Denna innebär att vår föreställning om 

världen inte kan ses som en objektiv sanning, att vår syn på världen är kulturellt och 

historiskt präglad samt att identiteter och bilder av verkligheten är föränderliga och 

beroende av den kontext de verkar i (Winther Jörgensen och Phillips, 2000:11).  

 

I denna studie tillämpas Faircloughs version av den kritiska diskursanalysen. Det finns 

flera olika synsätt på diskurser men enligt Fairclough är diskurser både skapade och 

skapare av vår verklighet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:66). Således är 

verklighetens existens lika viktig som representationer av verkligheten och den fysiska 

verkligheten skapar sig mening genom diskurs (Bergström och Boréus, 2012:356). 

Diskursanalytiska angreppssätt innebär ett kritiskt ställningstagande som bygger på 
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strukturalistiska och poststrukturalistiska teorier. Däribland att verkligheten som 

människan uppfattar den sker genom språket (Winther och Phillips, 2000:7. Den här 

studien fokuserar på text. Samtidigt integreras texten i en social praktik (Bergström och 

Boréus, 2012:391). Den sociala praktik som den här studien fokuserar på är det 

maktförhållande som medierna har över dagordningen och därigenom politiken, 

demokratin och i förlängningen folket. Texterna som närläses i diskursanalysen kopplas 

därför till detta i analysen av den sociala praktiken (Fairclough, 1992:19).  

 

Att återge en verklighet utan tolkning blir omöjligt (Bergström och Boréus, 2012:31-32). 

Fairclough menar att strukturer, som maktstrukturer, skapar diskurser och genom dessa 

formas och omformas även samhälleliga strukturer (Fairclough, 2010:59). Diskurser 

skapar vår verklighet och därmed också maktförhållanden (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000). I användandet av den kritiska diskursanalysen ställer sig forskaren kritisk 

till makten och är därför på de undertrycktas sida, detta i en förhoppning om att leda till 

mer jämlika maktförhållanden språkligt (Fairclough, 1995:35).  

 

3.3.2 Den tredimensionella modellen 
 
I diskursbegreppet använder sig Fairclough av en tredimensionell modell. I modellen finns 

tre olika nivåer där varje fall av språkbruk representerar en kommunikativ händelse 

bestående av en textuell, diskursiv och social praktik. Texten studeras således i tre led: 

från ordval, till produktionen, för att sedan se till den sociala verklighet som texten skapats 

i.  

 

Textnivå - Faircloughs diskursanalys kräver närläsning och är väldigt detaljinriktad på 

textnivå. Därför krävs vissa verktyg för att kunna analysera texten för att kunna 

underbygga den tolkning som görs vid läsandet. För att underlätta för textanalysen 

används två grammatiska element: transitivitet och modalitet för att kartlägga hur 

diskurserna förverkligas i texterna. Transitivitet behandlar hur händelser knyts, eller inte 
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knyts, till subjekt och objekt. Om påståenden inte knyts vid någon talare, blir 

transitiviteten lägre. Till exempel om en tidning skriver ”Många drabbas av 

tågförseningarna”, så är det inte förankrat i någon talare, någon agent. Modalitet behandlar 

hur instämmande den som är upphovsman till texten är till det som skrivs. Det går att 

beskriva som graden av instämmande i texten av författaren. Ett slags modalitet kan vara 

sanning, då journalisten i detta fallet, instämmer helt i det som skrivs. Ett exempel kan 

vara om journalisten skriver ”öl är nyttigt”, då har hen skrivit det som att det är så och att 

det inte går att säga emot utan är en sanning. Detta till skillnad från om hen hade skrivit 

”öl kan vara nyttigt”. Massmedier lägger ofta fram tolkningar som om de vore fakta 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000:88) vilket är en form av kategoriska modaliteter 

som blir intressanta att undersöka för att se hur de lokala medierna skapar sin ”sanning”. 

Modaliteten i lokaljournalistiken blir intressant för att se graden av instämmande hos 

journalisterna för att se hur lokaljournalistiken förhåller sig till det den beskriver.  

 

Diskursiv praktik - Den diskursiva praktiken innebär produktionen och konsumtionen av 

texter, i detta fall nyhetstexter. I den diskursiva praktiken blir det enligt Fairclough 

intressant att undersöka intertextualiteten i nyhetstexterna. Intertextualiteten blir hög om 

en text är skriven utifrån andra texter.  Interdiskursiviteten behandlas också i den 

diskursiva praktiken och där handlar det om att identifiera diskurserna som ingår i 

texterna. Här används resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen som hjälp för att 

särskilja de diskurser som visade sig i textometrica. Fairclough menar att hög 

interdiskursivitet i texten manar till förändring, medan låg tyder på reproduktion av 

rådande maktförhållanden (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:87). Genom den 

diskursiva praktiken går det att se hur olika diskurser förändrar och påverkar varandra.  

 

Social praktik - Den sociala praktiken avser hur texterna och diskurserna påverkar den 

större sociala praktiken som i det här fallet är mediernas makt över innehållet som 

publiceras. På den sociala nivån i analysen tas hänsyn till sociala strukturer, samt hur de 
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samhälleliga strukturerna reproduceras, produceras eller omstruktureras samt 

konsekvenser för detta (Fairclough, 1995:57-62). Målet med att använda kritisk 

diskursanalys utifrån Faircloughs angreppssätt är att beskriva relationen mellan språk och 

den sociala praktiken. 

 

I analysen kommer först en analys på textnivå att presenteras för att sedan gå igenom den 

diskursiva och sociala praktiken. Den tredimensionella modellen låter en studera texten på 

en djupare nivå men också de kringliggande diskurserna som skapats på social och 

produktionsnivå, och påverkar de diskurser som undersöks på textnivå. 

Lokaljournalistiken påverkas om journalistik i allmänhet av människorna som konsumerar 

den, av de som producerar den och på vilka sätt den produceras och allt detta hör ihop 

med den verklighet som skapas i och av medierna. Eftersom nyhetsmedierna har en makt 

att välja vilka betraktelser som ska få synas, vad som då blir viktigt i samhällsdebatten och 

då även vilka som inte syns går det att anta att det finns ett slags maktutövande vilken då 

blir intressant att undersöka (Bergström och Boréus, 2012:19).  

 

3.4 Metoddiskussion 
 
Genom den här studien ämnar jag inte att spegla verkligheten utan vill visa ett exempel på 

hur det kan vara. Detta genom att belysa diskurser i ett urval under en veckas 

lokaljournalistik i Västerbotten för att se vad som utgör lokaljournalistiken. Jag menar 

därför inte heller att generalisera om lokaljournalistik i bredare mening i min analys eller 

slutsats utan pratar om veckan jag undersökt på webben i Västerbotten.  

 

Studien använder sig av två metoder. Detta är för att enbart en av metoderna inte hade gett 

ett lika mångsidigt resultat. Genom den kvantitativa metoden har det gått att se diskurser 

och teman som inte hade gått att fånga upp genom den diskursanalytiska ansatsen, men 

samtidigt hade det inte heller gått att fånga upp vissa centrala ämnen i lokaljournalistikens 

diskurs utan närläsningen som diskursanalysen tillåter.  
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Det skulle även ha varit svårt att tidsmässigt att få ihop studien utan att använda en 

kvantitativ metod som utförts med hjälp av verktyget Textometrica, då detta tillät mig att 

föra in ett så pass stort material och att själva utförandet i programmet inte är tidsödande 

men resultatet ger en tydlig grund i vad som rapporterats om under veckan i Västerbotten 

på webben. På den grunden har det sedan gått att fortsätta analysen på en djupare nivå 

genom att då ha fått en del centrala teman som legat till grund för analysens andra del, 

diskursanalysen och den tredimensionella metoden. Metoderna har på så sätt kompletterat 

varandra.  

 

De föränderliga nyhetswebbarna är svåra att ta material från då de förändras hela tiden 

från redaktionerna och uppdateras. Detta gjorde det svårt att skrapa sidorna med verktyg 

som finns utformade för att ta mycket text från en webbsida, vilket är anledningen till den 

manuella insamlingen av material. En nackdel med kvantitativa verktyg som Textometrica 

är att det ger en förenklad bild av verkligheten när den räknar förekomsten av ord vilket 

senare kan vara lätt för en studies utförare att generalisera. För att motverka detta är det 

viktigt att hela tiden återgå till den kontext som orden förekommer i vilket Textometrica 

också tillåter en att göra. Den kvalitativa metoden sätter in dessa fynd från den 

kvantitativa metoden och ger dem mening.  

 

Det finns både att vinna och förlora från att undersöka ett område som en själv är verksam 

inom. Reflexiviteten beskriver sambandet mellan mig som utfört studien och studien. I 

detta fall blir det viktigt att försöka vara medveten om mina förutfattade meningar om 

nyhetsläget i Västerbotten samtidigt som att kunskapen om området kan vara av nytta. Det 

enda etiska övervägandet som gjorts angående materialet är att journalisternas namn tagits 

bort då det inte är intressant i den här studien att se vilka som skrivit texterna utan snarare 

vad nyhetsbevakningen fokuserar på och vad som syns på webbsidorna.  
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4. Resultat 
 

Indelningen av kapitlet är tematiskt utifrån de diskurser analyserna visat. Dessa diskurser 

går även in i varandra. Under nyhetsveckan har ett antal ämnen förekommit i högre grad 

än andra, vilket går att urskilja ur den kvantitativa analysen, alltså ur de konceptträd som 

finns bifogade i sin helhet i bilagor 1-5. De förekommer i betydligt högre grad än övriga 

ämnen. Kapitlet avslutas i en jämförande diskussion kring fler skillnader och likheter 

mellan medierna än de som diskuterar under vardera ämne.  

 

4.1 Diskurser urskilda genom den kvantitativa analysen 
 

4.1.1 Sport - kvantitativ och textnivå  
 
De olika mediernas sportfokus är starkt under veckan men varierar i innehåll. I SVT går 

det att urskilja att de mest rapporterade om Skellefteå AIK och i VK rapporterades det i 

huvudsak om Björklöven. Folkbladet rapporterade mest om Falun rörande sport men även 

om Björklöven och Skellefteå. Trots att Folkbladet och VK delar sportredaktion och 

publicerar samma artiklar syns en skillnad i deras webbflöden. I SR fanns det flera grenar 

om sport men den största som syns här visar att de mest rapporterade om SDHL och 

därigenom Skellefteå AIK som spelade mot Hammarby, men även om Björklöven och 

Dalen. Det blir tydligt av den kvantitativa metoden att den sport som rapporteras om under 

veckan i största del handlar om sport i Umeå eller Skellefteå.  
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Figur 1: Exempel på sport i två av medierna.  

 

Alla de västerbottniska medierna har ett stort sportfokus. Sportnyheter har ett stort 

allmänintresse och nyheterna uppfyller även många av de kriterier som krävs för att en 

händelse ska bli en nyhet. Speciellt kvällar och helger värderas sporten högre, antagligen 

för att till exempel matcher ofta spelas då. Under nyhetsveckan finns ett stort fokus på 

Björklöven, sedan följer Skellefteå AIK. SR skriver en aning mer om Dalen (innebandy) 

än de andra.  

 

I en nyhetsartikel i VK och Folkbladet (då de delar sportredaktion nämns båda) den 12:e 

mars skriver de om ”Guldchans för Björklöven”. I texten som börjar... ”Björklöven vann 

mot Almtuna på bortaplan och ligger nu på andra plats i slutspelsserien.” syns tydligt en 

modalitet av författaren som presenterar att det finns chans för Björklöven. Senare i 

texten: ”Sedan kom kvällens delikatess och matchavgörande händelse. Marcus "Messy" 

Jonsson fick pucken i egen zon och trampade sedan på äkta Lionel Messi-vis igenom hela 

Almtuna innan han lirkade in en backhand. Med det målet blev han kvällens "Messyas" 

för Björklöven.”  
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Denna liknelse av en elitperson inom sport vid en gud är i enlighet med den forskning som 

Rowe (2003) genomfört där han visat att det ofta i sport hänvisas till bland annat krig och 

mytologi där sportstjärnorna liknas vid gudar (Rowe, 2003:137-141). Det går att 

konstatera att efter analysen av artiklarna som handlar om sport visar det sig att graden av 

modaliteten är väldigt hög i sportjournalistiken, som här i artikeln med frälsare-

jämförelsen. I en krönika/analys skriver Pettersson på VK och Folkbladetsporten: ”Det var 

ju inte såhär det skulle sluta”. Även om det är en krönika är graden av känslor så mycket 

högre än vad som syns i krönikor/analyser i andra ämnen än sport. Detta har även Rowe 

(2003) uppmärksammat genom att visa att sportjournalistiken är en egen genre som ibland 

gränsar mot det skönlitterära (Rowe, 2003:117-118). 

 

I en artikel i Folkbladet och VK den 12:e mars står det att ”Simon Krekula går i pappas 

fotspår”. Artikeln börjar ”Krekula är ett namn som förpliktigar i Skellefteå AIK-kretsar.” 

Där säger författaren att det finns en del förväntningar på namnet Krekula och därför är 

modaliteten hög, eftersom det är journalisten som säger att förväntningarna är höga. Även 

här går det att se det som Rowe (2003) visade rörande att sportjournalistik kan anta att de 

som läser artiklarna har en stort intresse och kan mycket om sporten och då blir det ett 

fokus på elitpersonerna inom sporten med fakta om dem som kan likna något vid 

skvallerpressens.  

 

I VK och Folkbladet den 15:e mars publicerade de en artikel rakt av från Allehanda 

(Mittmedia i Örnsköldsvik) om att ”Tränaren lämnar Modo”. Texten börjar: ”Det har varit 

en blytung säsong för Modo”. Redan där är det laddat med värdering. Den som skriver 

nyhetsartikeln har valt att värdera säsongen som ”blytung” för Modo. Detta är en 

värdering som gjorts av författaren i Örnsköldsvik som skriver för Mittmedia. Hade 

artikeln sett likadan ut om den var skriven av VK/Folkbladets sportredaktion? Det är 

intressant hur modaliteten i artikeln är så hög eftersom journalisten skriver in sina känslor 
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genom värderingar. Just detta är intressant när det kommer till sportartiklar eftersom det 

ofta finns en grad av analys och värdering i nyhetsartiklarna.  

 

4.1.2 Sport - diskursiv och social praktik 
 
Sportdiskursen är en diskurs som skiljer sig mycket från övrig journalistisk diskurs, den är 

svårt att få grepp om. Det skulle gå att likna sportjournalistiken som en genre mer än en 

gren av journalistik. Detta hör till produktionen av nyheter då läsaren av sportnyheter läser 

dem med en medvetenhet om att de skiljer sig från andra nyhetsartiklar. Artiklarna 

innehåller ofta mycket analys och känslor samt att texterna oftast har hög modalitet. Det 

leder till svårigheter i analysen att se skillnad i utformandet i texten för att avgöra om det 

är en krönika, alltså ett tyckande, en analys eller en nyhetsartikel. Utifrån analysen går det 

att se en lokalpatriotism i sporten som är starkare än i den övriga journalistiken. 

Sportjournalisterna får stor makt att influera diskursen när artiklarna ser ut som de gör då 

gränserna mellan subjektiv och objektiv journalistik är luddiga. Om journalisterna då 

skriver ut sina känslor och tankar som en sanning, blandat med fakta, följer de det 

journalistiska uppdraget?  

 

Detta går i bredare social mening att koppla till den slitning som Kleis Nielsen (2015) 

beskriver rörande att lokaljournalistiken ska vara en del av gemenskapen samtidigt som 

objektiv och granskande. Inom sport blir detta extra tydligt eftersom det finns en så stark 

känslodiskurs i den lokala sporten. De som skriver om sporten delar troligen värderingar 

och identifikation med orten (Ekström et al., 2012:259) och då även med sporten och de 

som utför den. Detta går även att koppla till teorier kring nyhetsvärdering. Inom sporten 

finns det väldigt många elitpersoner på lokal nivå som ofta förekommer i medierna. Detta 

går att knyta till det nyhetskriterium som flertalet forskare fastställt där elitpersoner ger en 

högre grad av nyhetsvärdering och därför är mer troliga att synas i medierna.  
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4.1.3 Blåljusnyheter - kvantitativ och textnivå 
 
Blåljusnyheter är också vanligt förekommande under veckan och går att urskilja i 

konceptträden. SR rapporterar mycket om räddningstjänsten och under veckan har även ett 

mordförsök skett i Lycksele, vilket blir omskrivet. VK skriver mer om polisen. I SVT går 

det att se flera grenar som handlar om blåljusnyheter där polisiära händelser och olyckor 

(räddningstjänsten) oftast är omnämnda. I Folkbladet går det också att se mordförsöket i 

Lycksele omnämnas mycket samt att de ofta kopplar polisiära händelser till tiden. Att 

döma av analysen är dessa tillsammans med följande ämne de mest förekommande 

tillsammans med sportnyheter. VK och Folkbladet verkar även dela på en del material när 

det kommer till pågående händelser då de tillhör samma koncern.  

 

 

Figur 2: Blåljusnyheter i medierna. 
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Figur 3: Kvinnan- mannen- kronor.  

 

Under veckan omnämns mannen i relation till kvinnan och även ibland till kronor, vilket 

oftast handlar om brott och rättsfall och därav hör till kategorin blåljusnyheter. Kronor kan 

handla om skadestånd eller böter som gärningsmän ska betala. Det kan antingen handla 

om pågående brott som utreds eller brott som gått till tingsrätten där domarna kommit i 

fallen.  

 

En majoritet av artiklarna i urvalet handlar om brott, straff och olyckor som skett i 

Västerbottens län. Artiklarna är nästan alltid publicerade kort inpå den inträffade olyckan 

och innehåller då sparsam information, för att sedan fyllas på med uppdateringar. Om det 

handlar om domar kan det vara längre tidsperioder. Den här typen av artiklar är vanligast 

förekommande i alla medierna under veckan.  

 

Den 15:e mars skriver SVT om en dom rörande en man som begått ett brott. ”18-åring 

sparkade medvetslös i huvudet”. Den här typ av rubriker är vanliga under veckan när det 

rör domar, då det mest hemska/sensationella/ovanliga lyfts fram i texterna. Det är ofta 

fokus på en våldshandling, alltså brottet, samt påföljden av den. Det finns även oftast en 

eller flera tydliga offer och en eller flera tydliga gärningsmän. Modaliteten är oftast rätt 

låg då artiklarna bygger på återgivande av fakta i domarna. Intertextualiteten är däremot 
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hög då artiklarna oftast skrivs utifrån en annan text helt, sällan med citat från någon 

person men med citat från domen. Denna typ av text följer de klassiska kriterierna för 

nyhetsvärdering där det sensationella och negativa ger ett högt nyhetsvärde, något som 

visats i bland annat forskning av Strömbäck, Karlsson och Hopmann (2012).  

 

SVT skriver 13:e mars om ”Brand i flerfamiljhus i Vännäs”. ”Räddningstjänst och 

ambulans har larmats till en adress i Vännäs. Det råder rökutveckling i byggnaden enligt 

tidiga rapporter från platsen.”. ”Enligt uppgifter till Sos-alarm” och ”Sos-alarm uppger” 

skrivs ut i texten som källa till informationen. En räddningsledare på platsen intervjuas 

och modaliteten är väldigt låg eftersom alla uppgifter i texten kommer från Sos-alarm och 

räddningsledaren.  

 

4.1.4 Blåljusnyheter - diskursiv och social praktik 
 

Alla dessa vanligt förekommande negativa händelsenyheter under veckan överensstämmer 

med tidigare teorier om nyhetsvärdering gällande att händelser som är negativa, är 

pågående händelser och handlar om brott och straff värderas högre. Det är även ofta att 

fokus legat på det sensationella i nyheterna. Att artiklarna uppdateras så snart inpå 

händelserna överensstämmer med Karlssons (2010) forskning om webbnyheter rörande 

snabbheten i publiceringarna. På produktionsnivå är det lätt för redaktionerna att hålla koll 

på blåljusnyheterna på håll eftersom informationen går att få via nätet och via telefon. 

Detta gör det på produktionsnivå på redaktionerna lättare och snabbare att göra nyheter av 

dessa händelser. Detta går att dra kopplingar till Nygren och Althéns studie (2014) där de 

kom fram till att blåljusnyheter dominerar i Dagens Nyheters texter från landsbygden. 

Detta visar även denna studie.  

 

4.1.5 Kommunfokus – kvantitativ  
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Figur 4: Ett exempel på kommunfokus ur VK’s konceptträd.  

 

Övergripande syns ett tydligt Umeåfokus i den lokala journalistikens diskurs på webben i 

Västerbotten. Detta Umeåfokus tar sig olika uttryck i de olika medierna och det går genom 

den kvantitativa analysen att se skillnader mellan medierna samt i var fokus råder. Av de 

ämnen som presenterats innan är de flesta fokuserade kring Umeå. Skellefteå och 

Lycksele omnämns oftast av de orter som inte är Umeå i vissa av medierna, men i 

betydande mindre grad. Skellefteå omnämns i högst grad i form av Skellefteå AIK och 

Lycksele omnämns mest på grund av ett mordförsök som ägde rum. Detta kan bero på att 

de är de största orterna efter Umeå, samt att tre av de fyra medierna i urvalet har 

redaktioner på orterna. Dock får de mediernas fokus främst för blåljushändelser eller 

sport, vilket verkar vara vad som ska ske för att orterna ska vara av intresse. Detta 

påverkas även av att Norran inte är inkluderad i min studie, om Norran skulle vara med 

skulle antagligen ett större Skellefteåfokus synas i analysen. Det är dock tydligt att Umeå 

och Skellefteå förekommer i högre grad än de andra orterna ändå i medierna under 

veckan. Det finns många kommuner i länet som ligger utanför Norrans bevakningsområde 

där ett inkluderande av tidningen inte gjort någon skillnad.   

  

Umeåfokuset som syns i urvalet kan också vara ett tecken på de förändringar i mediernas 

ekonomiska förutsättningar som skett enligt tidigare forskning (Franklin och 
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Murphy:1998:16-17). Ett särskilt tema som noterats är hur landsbygden i Västerbotten 

omnämns men tillsammans med samma förutsättningarna Sveriges övriga landsbygd.   

 

4.1.6 Kommunfokus - diskursiv och social praktik 
 
Storstadsfokuset som Umeåfokuset innebär leder till en medieskugga över vissa delar, 

något som Nord och Nygren påpekade redan 2002. Konsekvenser för Umeåfokuset i 

medierna och medieskuggan som följer skulle kunna bli att det uppfattas som att inget 

sker på platserna som omskrivs mycket mer sällan. Dessutom kan det innebära att de som 

bor på annat håll än Umeå inte får den information från medierna som de behöver för att 

kunna ta de välgrundade beslut som krävs för att ett samhälle ska fungera (Strömbäck, 

2015:74). 

 

Det ojämna kommunfokuset går också att se som en del av hur mediernas makt påverkar 

samhället. Om medierna inte rapporterar om vissa delar av länet kan det då verka naturligt 

att inte satsa pengar på att sätta en redaktion på platsen, eftersom det kan se ut som att det 

inte sker så mycket där. Detta går att koppla till Medieutredningen som beskrivit hur 

bevakningen försämrats i och med att lokalredaktioner stängt ner och fler och fler 

kommuner har blir av med deras lokalredaktioner (Ohlsson, 2017), samt till den tidigare 

nämna medieskuggan.   

 

En viktig aspekt för nyhetsvärdering är ett kort avstånd till händelserna som blir nyheter 

(Hvitfelt, 1985:120). Om redaktionerna centraliseras till storstäderna finns det en chans att 

den närhet som bedöms på redaktionerna blir den närhet som är runt Umeå, även om länet 

är stort.  

  



36 
 

4.2 Diskurser urskilda genom den kvalitativa analysen  
 
I detta avsnitt presenteras de ämnen som urskilts genom den kvalitativa analysen genom 

Faircloughs tredimensionella modell.  

 

4.2.1 Debatt mellan lokala politiker – textnivå 
 
Under nyhetsveckan syns en debatt mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i alla de 

fyra medierna. Moderaterna släpper en valfilm som kritiseras, ett bråk mellan politiker 

uppdagas på sociala medier, medierna rapporterar om det, medierna får kritik för att de 

inte redovisat partitillhörighet, en politiker avsäger sig sitt politiska uppdrag, medierna 

rapporterar om detta, ett bråk bryter ut rörande att medierna tagit ställning i hur de 

redovisar partitillhörighet vilket leder till debattartiklar och ledare varpå ett bråk uppstår i 

medierna där moderata representanter ”bråkar” med socialdemokratiska. Detta är ett 

exempel på webbnyheters påverkan på produktionsnivå. Debatterna verkar kunna bli mer 

utbyggda i medierna, eftersom det inte finns ett max antal sidor som ska fyllas kan ny 

information fyllas på alltefter den kommer in. VK och Folkbladet publicerar debatter, 

insändare och krönikor i högre grad.  

 

De som uttalar sig för sina partier får stå för hela partiet. I en artikel i Folkbladet den 12:e 

mars pratar Edward Riedl i egenskap av Moderaterna. ”Vi” används som samlingsnamn 

för talaren och partiet. Transitiviteten är svår att bestämma då ”hon” som omskrivs 

samtidigt är ”offret” i texten och därför fråntas en viss makt, samtidigt som det riktas 

kritik åt olika håll och hon försvaras av en med samma partitillhörighet. ”Vår kritik har 

varit att media lyft fram henne som opartisk tjänstemän, aldrig att Socialdemokraterna 

tillåtit det, svarar Edward Riedl.” Samtidigt målas Moderaterna upp som de onda i 

sammanhanget av Socialdemokraterna. ”På det sätt Edward utövar härskarteknik mot en 

kvinna, det tycker jag är förfärligt, säger kommunalråd Hans Lindberg (S).”.  
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I första citatet finns subjektet ”vår” när Riedl pratar om Moderaterna, det är även 

intressant hur kritiken riktas mot medierna, men att debatten som syns är mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna. Transitiviteten är hög i citaten då de verb som 

används knyts till flera objekt och subjekt. Lindbergs citat riktar kritik mot Riedl 

personligen, inte mot Moderaterna, vilket är intressant eftersom Riedl uttalar sig i form av 

partiet, medan Lindberg håller det på en personlig nivå.  

 

4.2.2 Debatt mellan lokala politiker - diskursiv och social praktik 
 
Den politiska debatten som syns i medierna under veckan, som den här artikeln är ett 

exempel på, visar att medierna har gått vidare från att rapportera om själva politiken (i 

detta fall om politiken och fakta i Moderaternas valfilm) och istället börjat följa det 

politiska utspel som följde. Risker med detta kan vara att agendan försvinner från den 

information som invånarna litar till medierna att ge, vilket är deras demokratiska uppgift.  

 

Tidigare forskning visar att samproduktion av nyheterna med elitpersonen i lokala sfärer 

sällan leder till en granskande journalistik (Kleis Nielsen, 2015; Franklin, 2006). Detta går 

att koppla till politikernas bråk i medierna, som inte direkt leder till någon granskning av 

politiken eller politikerna.  

 

4.2.3 Icke-lokala nyheter – textnivå 
 
En iakttagelse som gjorts under veckan är att de västerbottniska medierna i hög grad 

skriver om angränsande län och nyheter som rör hela Sverige. Det blir då intressant att 

fundera över vad som är av intresse för lokalbefolkningen, så att det dras in i den 

lokaljournalistiska diskursen. I VK 13:e mars tar tidningen en artikel rakt av från 

Allehanda (Mittmedias tidning i Örnsköldsvik) med rubriken ”Snörekord i 

Västernorrland”. I VK den 16:e mars finns artikeln ”Fick felaktigt råd från 1177- hittades 

avliden i hemmet”. Här handlar det om en patient i Örebro och artikeln kommer från 
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Nerikes-Allehanda (Mittmedia i Örebro). Här är nyheten av en väldigt negativ sort, den är 

även sensationell och (förhoppningsvis) rätt ovanlig. Varför är det intressant i 

Västerbotten? Är det för att hela Sverige använder sig av 1177? Förstasidans information 

går att uppfatta som att det ska handla om Västerbotten, men istället handlar det om en 

händelse i Örebro, det är intressant att det inte framgick innan en väl klickat sig in i 

artikeln.  

 

I en artikel på SR (tagen från Vetenskapsradion) den 14:e mars skriver de om ”Omstridd 

bensinskatt kan klara klimatmålet”. Intervjuad är en kille från Chalmers i Göteborg och 

texten utgår från honom och från en rapport från Trafikverket. Att artikeln är intressant för 

hela Sverige är rätt logiskt då den handlar om bensin och många kör bil runtom i landet, 

det är svårt att hitta en mer lokal koppling än det. I ett citat ur texten går det att urskilja: 

”Men det behövs en betydligt högre bränsleskatt på bensin och diesel för att det ska nås, 

enligt Francis Sprei som forskar om hållbar mobilitet vid Chalmers tekniska 

högskola....Folk upplever att det slår väldigt hårt mot enskilda individer och det finns 

alltid olika personer som är beroende. Man upplever att det slår orättvist mot landsbygden, 

säger Francis Sprei.”.  

 

I nyhetsartikeln ställer sig talaren emot de som är emot bränsleskatten. Modaliteten hos 

den intervjuade är hög och så även hos den som skrivit texten, eftersom det som forskaren 

säger framställs som en sanning även i den övriga texten, där inga citat förekommer. 

Eftersom personen som intervjuas säger ”Man upplever....” går det att anta att han inte ser 

sig som en av dem som upplever det han påpekar utan att snarare han uttalar sig om en 

grupp som är högt påverkad av saken som inte kommer till tals i texten.  

 

En TT-artikel, ”Skulle till Göteborg men hamnade i Luleå”, publicerades av SVT under 

veckan. Den handlar om ett plan som lyfte från Sundsvall och skulle till Göteborg, men 

hamnade i Luleå. Denna lokalkoppling är svårt att förstå om en inte är införstådd med 
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problemen kring Nextjet i Västerbotten som cirkulerat i medierna. I artikeln länkas det till 

Sundsvalls tidning (Mittmedia) och till Aftonbladet samt att de pratar med Nextjets 

marknadschef. Nyheten är på så sätt inte alls lokal mer än att den handlar om ett lokalt 

problem som lyfts i medierna ibland. 

 

4.2.4 Icke-lokala nyheter - diskursiv och social praktik 
 
Att tidningarna har samarbeten med andra lokaltidningars mediehus är något som vuxit 

fram ur förändringen i de företagsmodeller som nyhetsföretagen ska använda sig av när 

människor inte är beredda att betala för journalistik i samma utsträckning (Kleis Nielsen, 

2015:17). Samtidigt sker detta delande av material bland alla medier och verkar också 

vara knutet till snabbheten som ska finnas i publiceringarna. Som tidigare forskning visar 

är länkar och delning av material vanligt i webbjournalistiken, detta då information ska 

delas snabbt och då finns länkar som går till originalkällan (Karlsson, 2010:39).  

Den 12:e mars skriver SVT en re-write på en text från Folkbladet: ”Polis misstänks för 

sexköp-får jobba kvar”. ”Detta rapporterar folkbladet.nu.” och ”Enligt uppgifter till 

folkbladet.nu” är exempel på hur medierna gör när de skriver en re-write på någon annans 

artikel. All information är tagen från Folkbladets artikel och de hänvisar till dem med 

länkar till originalartikeln.  

 

Att nyheter flyter över gränserna till det som är lokalt och inte lokalt kan kopplas till hur 

människor inte längre är lika bundna vid en plats. Människor flyttar mer och besluten tas 

längre ifrån där vi bor (Kleis Nielsen, 2015:5).  

 

I lokalpressen kan det ofta förekomma nationella nyheter som tagits från rikspress och 

gjorts lokala med en lokal vinkel (Ekström et al., 2012:257). I studiens urval har det dock 

synts nationella nyheter som har fått ta plats i den lokaljournalistiska diskursen utan att 

vara vinklade lokalt.  
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4.3 Fler skillnader mellan medierna  
 

Under veckan har några större skillnader i nyhetsvärdering synts i de olika medierna varav 

vissa redan har påpekats i analysen. Det finns dock en del utstickande teman som inte varit 

så omfattande att de får en egen rubrik men som ändå nämns då de tyder på en skillnad 

mellan medierna.  

 

VK har en sorts nyheter som går under Affärsliv24, vilket är en webbsatsning med fokus 

på lokalt näringsliv. Ett exempel på en text som publiceras i denna satsning är den 17:e 

mars när de skriver om att en ”Vd i Umeå säger upp sig” och det handlar om en man som 

ska byta jobb. Den typen av artiklar syns under veckan i mitt urval inte i de övriga tre 

medierna. Detta går att koppla till att lokaljournalistiken på grund av sina förutsättningar 

är nyheter med en källa med stort egenintresse (Kleis Nielsen, 2015:13; Larsson, 2002) då 

det är vanligt att lokala företagare får höras i medierna och sällan ”vanliga medborgare” 

(Kleis Nielsen, 2015:13; Kaniss, 1991). De andra medierna har inte samma fokus på det 

lokala näringslivet som syns i VK.  

 

VK:s fokus på näringsliv är inte nödvändigtvis begränsad till Affärsliv24. Den 15:e mars 

publiceras: ”Frukt förpackad som godis ska locka de yngre” som en del av den vanliga 

tidningen. I texten beskrivs Icas nya sortiment där de säljer frukt och grönt paketerade som 

godis. I texten råder en hög modalitet då texten är väldigt positiv och i linje med den 

representant från Ica som kommer till tals. Den andra som kommer till tals är en 

legitimerad dietist i Umeå som instämmer i Icas reklam och säger: ”Det är jättekul att se 

ett sådant initiativ. Det man vet då man försökt studera vad som påverkar barnens intag av 

frukt och grönt är tillgänglighet, berättar hon…”. 

 

Övergripande går det även att se att nyhetsvärderingen hos SR och SVT skiljer sig från 

tidningarna. Tidningarna publicerar i hög grad mycket mer på sina webbsidor än public 

service-kanalerna. Intertextualiteten är hög i de artiklar som ingått i studien. Eftersom 
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många artiklar bygger på andra artiklar omnämns saker på liknande sätt går det inte att 

urskilja många nya infallsvinklar i den lokaljournalistiska diskursen i texterna. En skillnad 

är dock att SR i Västerbotten tar in material från sina systerkanaler som Vetenskapsradion 

och angränsande läns kanaler, men att de håller sig ofta inom sina egna företag. VK och 

Folkbladet publicerar under veckan flera nyheter som är direkt tagna från Norrbottens 

Media, Mittmedia och andra mediehus.  

 

Om trafiken är den som ger annonsintäkter för tidningarna är det naturligt att de måste 

ändra sitt material för att få mer trafik, som sensationella nyheter säkert gör. Att publicera 

negativa nyheter med sensationella inslag är som upprepat i denna studie i enlighet med 

tidigare studier kring nyhetsvärdering vanligt och gör att en händelse får högt nyhetsvärde 

och har större chans att bli en nyhet. Det är det intressant att dessa nyheter dominerar både 

i public service-medierna då de olika medierna inte har samma ekonomiska krav.  

 

Den kritik som tidigare forskning visat på i lokaljournalistiken, om nyheter som är för 

mjuka och gulliga (Franklin, 2006) har inte synts till i mitt urval, kanske då de negativa 

blåljusnyheterna tillsammans med sportnyheter har utgjort en så stor del. Dock går det att 

se att medierna är hänsynsfulla till lokala eliter speciellt inom lokalpolitik, där politikerna 

får lyfta sina åsikter i hög grad samt i sporten där det finns en hyllande ton mot de lokala 

elitpersonerna.  

5. Slutdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att identifiera vilket sorts innehåll som publiceras på lokala 

journalistiska webbplatser i Västerbotten under en vecka samt att se hur detta förhåller sig 

till mediernas demokratiska makt. Frågeställningarna var: 

 

● Vilken sorts händelser utgör de lokala nyheterna under veckan?  

● Hur skiljer de sig åt mellan kommersiella medier och public service?  
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Studien har funnit att den lokaljournalistiska diskursen under veckan som undersökts är 

komplicerad. Detta då det råder en hög interdiskursivitet där flera diskurser reproducerar 

och producerar nya bilder av lokaljournalistiken och vad den kan vara. Detta går att förstå 

då journalistiken befinner sig i en instabil situation ekonomiskt och sannolikt försöker 

hitta nya vägar i ett förändrat medielandskap.  

 

De diskurser som går att urskilja i den lokala journalistiken på webben under veckan är 

mestadels negativa nyheter, en stark sportdiskurs och det går även att se att det finns en 

tydlig Umeådiskurs vilket leder till att resterande delar av länets bevakning är mycket 

mindre frekvent. Det har också gått att urskilja att diskursen innehåller icke-lokala nyheter 

med händelser som inte är från länet samt att dessa varit svåra att motivera med hjälp av 

teorier kring nyhetsvärdering förutom att de varit sensationella. På så sätt har det gått att 

urskilja att sensationalismen kanske är vad som gör en händelse som skett långt bort blir 

intressant även fast det inte är lokaljournalistik. Uppdateringar och föränderligheten i 

texterna och texter som är skrivna utifrån andra texter är också frekventa under veckan. 

Det går även att se en politiskt diskurs som under veckan var väldigt starkt präglad av 

politiska diskussioner i form av hätska debatter mellan politiker av olika partitillhörighet 

på en lokal nivå. Det har även funnits att diskurserna ser olika ut i de olika medierna. 

 

De två överlägset största händelserna som blivit nyheter under veckan är blåljusnyheter 

och sport. Det är händelsenyheter som värderas högt i nyhetsvärderingen. Publiceringarna 

innehåller samhällsinformation och det finns sannolikt ett stort samhällsintresse kring 

dessa. Dock finns en problematik med att de utgör en så stor del av nyhetsflödet, eftersom 

det ger en bild av att Västerbotten består av väldigt mycket olyckor, brott och sport. Detta 

är intressant då ny statistik visar att Västerbotten har Sveriges lägsta brottslighet 2018 

(SVT 14:e maj). Forskning av bland annat Nord och Strömbäck (2012) visar att medierna 

kan påverka vad människor tycker är viktigt samtidigt som medierna ska förse 
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medborgare med information för att bilda sina åsikter. Nygren och Althén (2014) visar 

med sin forskning att de flesta nyheterna i rikspressen om landsbygden är i form av 

blåljusnyheter, vilket den här studien visar gäller även för de lokala medierna när det 

kommer till deras bevakning av sitt lokalområde.   

 

Om merparten av nyheterna är negativa nyheter så kan människor som läser nyheterna 

uppfatta det som att det sker mer negativa än positiva händelser i samhället. Detta kan 

bidra till mediernas del i konstruktionen av verkligheten där medierna alltså kan forma 

samhällets uppfattning i viss del. Medborgare ska få information av medierna men hur 

mycket bidrar blåljusnyheter till den information de behöver för att göra sina val? Om 

nyheter med sensationella och ovanliga drag värderas högre i nyhetsvärderingen och 

därför förekommer oftare än andra kan det också ge en bild av att det är ovanligheterna 

som är vanliga. 

 

Det tydligt obalanserade kommunfokuset syns även genom att när kommuner utanför 

Umeå omnämns under veckan så är det i flesta fall genom sport- och blåljusnyheter. För 

att andra platser än Umeå (och delvis även Skellefteå) ska omnämnas under veckan verkar 

det som att det ska hända en olycka på platsen. En anledning till detta kan vara att de flesta 

nyheterna som publicerats av de lokala medierna under veckan är skrivna på redaktioner i 

Umeå (eller i Skellefteå) och att närheten till redaktionen, som är ett viktigt 

nyhetskriterium, har spelat in.  

 

Studien visat att det råder en medieskugga när det kommer till länet eftersom länet består 

av flera kommuner som under veckan är starkt underrepresenterade i medierna. Dock är 

det viktigt att vara medveten om att jag valde bort lokaltidningen Norran och troligast 

hade kunnat se en större bevakning av Skellefteå med närområde om Norran hade ingått i 

urvalet. Det finns emellertid fortfarande en stor del av länet utanför Norrans 
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bevakningsområde utan representation i webbjournalistiken, vilken troligast ändå inte 

hade förekommit om Norran var med i urvalet.  

 

Detta kan leda till att människor i länet inte får den information de behöver för att kunna ta 

demokratiska beslut men även till ett missnöje som leder till att människor letar sig till 

andra informationskällor än de traditionella medierna, som till exempel alternativa medier 

eller hyperlokala medier. Eftersom Umeåfokuset genomsyrar alla genrer under veckan 

vare sig det är blåljusnyheter, kultur, sport eller näringsliv med mera så går det att tänka 

sig att det kan bidra till en tanke om att de som är placerade i Umeå är viktigare än de 

övriga, vilket kan ge konsekvenser för de som då kan känna ett missnöje över mediernas 

rapportering och då söka sig till andra kanaler och/eller alternativa medier. Den ojämna 

bevakningen av orterna i Västerbotten skulle också kunna leda till att medierna är med och 

underlättar för den urbanisering och centralisering som sker i Sverige i hög grad inom alla 

verksamheter, medierna själva inkluderade.  

 

Det råder en hög modalitet i flertalet texter då det är en expert som uttalar sig i en fråga 

och inte ifrågasätts, eller i de texter som handlar om sport. Detta kan tyda på den 

lokalpatriotism som tidigare forskning visat finns i lokaljournalistiken och den slitningen i 

att vara journalistisk och samtidigt en del i gemenskapen som råder. Det finns en 

samstämmighet i intertextualiteten då de ofta benämner händelser på liknande sätt. 

Speciellt sker detta då medierna lånar information av varandra och länkar till varandra.  

Studien har även kunnat urskilja en del skillnader mellan medierna. Exempel på dessa är 

att tidningarna publicerar mycket mer i deras webbflöden och att det syns mer debatt i 

tidningarnas webbflöden. Det går också att se en skillnad på nyhetsvärdering mellan de 

två vinstdrivande medierna och public service-medierna där tidningarnas nyhetsvärdering 

är lättare att förstå utifrån tidigare forskning rörande nyhetsvärdering medan public 

service-medierna ibland under veckan publicerar texter som är svåra att finna en 

nutidskoppling till eller en nyhetsvärdering bakom genom att läsa dem. VK har även ett 
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tydligare fokus på ekonomi som går att se genom deras webbsatsning Affärsliv24 men 

även i nyhetsartiklarna. 

 

Det går att se slitningar mellan det som publiceras i webbflöden i Västerbotten under 

veckan 12-18 mars och det som tidigare forskning anser vara god journalistik. Den 

tydligaste blir den medieskugga som finns, även om medierna arbetar på en lokal nivå. 

Eftersom riksmedierna de senaste åren har dragit ner på sina lokalredaktioner finns det ett 

större behov av de lokala medierna att verkligen vara lokala. Undersökningen som 

behandlat en vecka kan inte säga att det alltid är som under urvalsveckan men om det är så 

är det frågan om medborgare i länet verkligen får den samhällsinformation de behöver för 

att kunna ta demokratiska beslut.  

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det finns flertalet studier som skulle vara intressanta för fortsatt forskning inom ämnet. 

Först och främst skulle en mer fokuserad studie på blåljusnyheter vara intressant att göra 

när det kommer till nyhetsbevakningen på lokal nivå i Sverige. Om både riksmedier och 

lokala medier fokuserar starkt på negativa nyheter som blåljusnyheter, vad betyder det för 

journalistiken? Måste det ske olyckor på landsbygden för att landsbygden ska bevakas i 

medierna?  

 

Intressant och alltför sällan undersökt upplever jag publikens syn på journalistiken att 

vara. Det hade varit intressant att göra en undersökning och fråga folk om de upplever att 

de får den information av medierna som de behöver för att kunna vara aktiv i samhället. 

Genom att undersöka detta lokalt skulle det kunna tillföra en ny dimension till den 

forskning som finns om lokaljournalistik i Sverige idag. Däri skulle även traditionella 

mediers relation till det hyperlokala, som blivit en term inom lokaljournalistik, kunna 

undersökas.  
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Det skulle vara intressant att gå djupare i hur public service-medier jobbar för att förhålla 

sig till det nyhetsläge som råder med hyperlokala medier och ägarkoncentration bland 

lokala tidningar.   
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”Brand i flerfamiljshus i Vännäs” SVT 13:e mars (hämtad 18-03-12)  

 

”Så går det till när träden går i vintervila” SR 12:e mars (hämtad 18-03-12) 
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”Så maximerar du effekten av fågelmaten” SR 14:e mars (hämtad 18-03-14) 

 

”Frukt förpackad som godis ska locka de yngre” VK 15:e mars (hämtad 18-03-15)  

 

”Vd i Umeå säger upp sig” VK affärsliv24 17:e mars (hämtad 18-03-17) 

 

”Körde in i plogvall” VK 16:e mars (hämtad 18-03-16) 
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7. Bilagor 
Bilaga 1. Konceptträd alla studiens valda medier under veckan i mars:  
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Bilaga 2. Konceptträd Västerbottens-kuriren: 
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Bilaga 3. Konceptträd SVT Nyheter Västerbotten: 
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Bilaga 4. Konceptträd Sveriges Radio P4 Västerbotten: 
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Bilaga 5. Konceptträd Folkbladet:  

 

 

Bilaga 6. Min stoppordslista:  

a, aderton, adertonde, adjö, aldrig, alla, allas, allt, alltid, alltså, 

alt, and, andra, andras, angående, annan, annat, artonde, artonn, as, att, 

av, avser, avses, b, bakom, bamet, bara, behöva, behövas, behövde, behövt, 

beslut, beslutat, beslutit, bilaga, bilagan, bilagans, bilagor, bilagornas, 

bl, bland, blev, bli, blir, blivit, borde, bort, borta, bra, båda, bådas, 
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både, bägge, bäst, bättre, bör, c, ca, d, dag, dagar, dagarna, dagen, de, 

del, delen, dels, dem, den, denna, deras, dess, dessa, det, detta, dig, 

din, dina, dit, ditt, dock, du, dvs, då, där, däremot, därest, därför, 

därmed, e, efter, eftersom, ej, elfte, eljest, eller, elva, emellertid, en, 

enkel, enkelt, enkla, enligt, er, era, ert, et, etc, ett, ettusen, ex, f, 

fanns, fem, femte, femtio, femtionde, femton, femtonde, fick, fin, finnas, 

finns, fjorton, fjortonde, fjärde, fl, fler, flera, flesta, for, fram, 

framför, från, fyra, fyrtio, fyrtionde, få, får, fått, följande, för, före, 

förlåt, förra, första, g, genast, genom, gick, gjorde, gjort, god, goda, 

godare, godast, gott, gå, går, gått, gälla, gäller, gällt, gärna, gör, 

göra, h, ha, hade, haft, han, hans, har, hava, heller, hellre, helst, helt, 

henne, hennes, hit, hon, honom, hos, hundra, hundraen, hundraett, hur, här, 

härför, hög, höger, högre, högst, i, ibland, icke, idag, igen, igår, ii, 

iii, imorgon, in, inför, inga, ingen, ingenting, inget, innan, inne, inom, 

inte, inuti, istället, iv, ix, j, ja, jag, jfr, ju, just, jämfört, jämväl, 

k, kan, kanske, kap, kapitel, kl, knappast, kom, komma, kommer, kommit, 

kunde, kunna, kunnat, kvar, l, legat, ligga, ligger, lika, liksom, 

likställd, likställda, lilla, lite, liten, litet, ll, långt, länge, längre, 

längst, lätt, lättare, lättast, m, man, med, medan, mellan, men, mer, mera, 

mest, mig, min, mina, mindre, minst, mitt, mittemot, mm, mom, mot, mycket, 

må, mån, många, måste, möjlig, möjligen, möjligt, möjligtvis, n, ned, 

nederst, nedersta, nedre, nej, ner, ni, nio, nionde, nittio, nittionde, 

nitton, nittonde, nog, noll, nu, nummer, någon, någonting, något, några, 

när, nästa, nödvändig, nödvändiga, nödvändigt, nödvändigtvis, o, och, 

också, of, ofta, oftast, olika, olikt, om, oo, oss, p, per, på, q, r, rakt, 

redan, resp, rätt, s, sade, sagt, samma, samt, samt, se, sedan, senare, 

senast, ser, sent, sex, sextio, sextionde, sexton, sextonde, sid, sig, sin, 

sina, sist, sista, siste, sitt, sju, sjunde, sjuttio, sjuttionde, sjutton, 
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sjuttonde, sjätte, ska, skall, skulle, slutligen, små, smått, snar, som, 

st, stor, stora, stort, större, störst, så, sådan, sådana, sådant, sålunda, 

såsom, säga, säger, sämre, sämst, sätt, t, ta, tabell, tack, tar, tidig, 

tidigare, tidigast, tidigt, till, tills, tillsammans, tio, tionde, tjugo, 

tjugoen, tjugoett, tjugonde, tjugotre, tjugotvå, tjungo, tog, tolfte, tolv, 

torde, tre, tredje, trettio, trettionde, tretton, trettonde, två, 

tvåhundra, u, under, upp, ur, ursäkt, ut, utan, ute, v, vad, var, vara, 

varför, varifrån, varit, varken, varsågod, vart, vem, vems, verkligen, vi, 

vid, vidare, vii, viii, vilka, vilken, vilket, vill, vissa, vol, vore, 

voro, vår, våra, vårt, vänster, vänstra, värre, w, x, z, å, åt, åtminstone, 

åtta, åttio, åttionde, åttonde, ä, än, ännu, är, äro, även, ö, över, 

övermorgon, överst, övre, – 

 

Bilaga 7. 50 vanligaste orden Västerbottens-Kuriren: 

 

Ord - Frekvens 

umeå  343 

år  173 

publicerad  148 

polisen  129 

spara  114 

nya 106  

mannen 98  

uppdaterad 81  

hela 80  

sverige 77  

björklöven 65  

kvinnan 65  
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tid 64  

vet 59  

tror 58  

väldigt 58  

plats 58  

skriver 55 

tiden 53  

mål 51  

laget 51  

själv 51  

mars 50  

handlar 47  

tycker 46  

trots 46  

barn 45  

ny 45  

började 44  

vk 44  

text 43  

ville 43  

kronor 42  

känns 42  

står 41  

berättar 41  

tillbaka 41  

händelsen 40  

matchen 40  

barnen 40 
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klart 40  

kommun 39  

varje 39  

bästa 38  

visar 38  

kommunen 37  

väg 37  

känner 36  

littfest 36  

svenska 36 

 

Bilaga 8. 50 vanligaste orden SVT Nyheter Västerbotten: 

 

Ord - Frekvens  

umeå 72  

skellefteå 68  

polisen 55  

mannen 47  

mars 32  

år 28  

person 27  

kommun 24  

platsen 21  

utredningen 20  

lycksele 18  

hela 18  

tiden 16  

procent 16  
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fortsätter 16  

kronor 16  

kvinnan 16  

händelsen 15  

tror 15  

väldigt 15  

misstänkta 15  

publicerad 15  

norrland 14 

 plats 14  

berättar 14  

kommunen 13  

ordförande 13  

åklagaren 13  

text 13  

sundling 13  

hammarby 13  

anders 13  

lärare 12  

ambulans 12  

ingvar 12  

misstänkt 12  

sm 12 

 branden 12  

lördagen 12  

littfest 12  

personen 11  

sverige 11  
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uppdaterad 11  

räddningstjänsten 11  

vann 11 

 jobba 11  

olyckan 11  

ekeroth 11  

tågkompaniet 10  

mål 10 

 

Bilaga 9. 50 vanligaste orden Sveriges Radio P4 Västerbotten: 

Ord- Frekvens  

umeå 52  

publicerat 48  

mars 38  

skellefteå 36  

år 26  

polisen 24  

björklöven 22 

nya 17  

aik 16  

mannen 16  

matchen 15  

mål 15  

minuter 15  

svenska 14  

tiden 14  

plats 14  

räddningstjänsten 13  
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ljud 13  

onsdag 13  

väldigt 12  

hela 12  

sverige 12  

kommun 12  

måndag 12  

perioden 12  

lindström 12 

sdhl 11  

vindelälvsdraget 11  

dalen 11  

menar 11  

ny 11  

vann 10  

joakim 10  

tror 10  

problem 10  

frågan 10  

lindberg 9  

unga 9 

person 9  

trafikverket 9  

lycksele 9  

igång 9  

maria 8  

män 8  

spelare 8  
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guldhjälmen 8  

hammarby 8  

själv 8  

skellefteås 8  

tycker 8 

 

Bilaga 10. 50 vanligaste orden Folkbladet: 

Ord - Frekvens 

umeå 234  

skellefteå 117  

år 105  

mannen 95  

polisen 80  

hela 79  

björklöven 72  

laget 68 

sverige 61  

matchen 56  

säsongen 56  

tiden 55  

tycker 55  

väldigt 53  

vet 52  

svenska 51  

kvinnan 51  

skriver 49  

andersson 48  

kronor 47  
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åringen 47  

plats 47  

tid 47  

mars 45  

lycksele 44  

mål 44  

matcher 44  

lag 42  

tror 41  

själv 40  

ändå 39  

nya 39  

berättar 39  

tt 38  

känner 38  

klart 36  

visar 36  

kvinna 35  

barn 35  

match 34  

fortfarande 33  

falun 33  

person 33  

ganska 33  

handlar 32  

grund 32  

ny 32  

tagit 32  
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tingsrätten 32  

säsong 32 

 

Bilaga 11. En mer ingående inblick i textverktyget Textometrica: 

 

Steg ett innebär att ladda upp texterna omgjorda till en txt-fil bearbetad för Textometrica. 

Detta har gjorts för samtliga medier var för sig och även en gång för allt samlat material. 

En stoppordslista (bilaga 6) hjälper att avgränsa ord som inte är relevanta för 

undersökningens syfte och för att de slutliga konceptträden ska vara förståeliga. Ett tecken 

väljs även för att skilja olika avsnitt åt och för att Textometrica ska kunna se samband i 

meningar, detta görs genom att alla skiljetecken ersätts med en |-symbol.  

Efter ett knapptryck är det dags för steg två där det ska väljas ut vilka ord som ska arbetas 

med, alltså vilka som ska ingå i analysen. Där inkluderades de 50 mest förekommande i 

materialet. Genom detta steg går det att avgränsa studien till de ord som är mer frekventa i 

nyhetstexterna. 

Steg tre går ut på att definiera koncept för analysen. Den lista med de 50 ord som valdes i 

föregående steg visas med de ord som de oftast förekommer tillsammans med i materialet. 

Genom att se dessa går det att skapa kategorier där utföraren själv får benämna 

kategorierna och kan klumpa ihop liknande ord i samma koncept. Ett exempel kan vara 

spelet och spel som läggs under samma i en slags standardisering av orden. Här går det 

också att klicka och se var i texten ordet förekommer för att förstå kontexten av det. 

Koncepten fungerar som ämnesgrupperingar: det går alltså att se vilka som är centrala 

ämnen i materialet och därmed vilka diskurser som finns i materialet.  

Efter att koncepten är organiserade är det dags för steg fyra där det visar sig hur koncepten 

förekommer i anslutning till varandra. Här går det alltså att se vilka ämnen som ”hör ihop” 

samt att se hur ofta de förekommer var för sig och tillsammans. Genom att välja 

Textometricas grundinställning select strongest links by normalized co-oc, görs ett val att 

visa koncepten som har starkast samband.  
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Sista steget är steg fem och det är här det går att se en graf, som härefter kommer 

benämnas som ett konceptträd. Den visar hur koncepten har förekommit i relation till 

varandra och de koncept som förekommit oftare presenteras som större cirklar än de 

andra. Dessa finns bifogade i bilaga 1-5 och visar på vilka diskurser som får mest 

utrymme under studiens nyhetsvecka under mars 2018 i Västerbotten på webben. Genom 

att studera dessa konceptträd går det att se skillnader och jämföra mellan de olika 

medierna och få en överblick i det konceptträd som visar alla medierna tillsammans.  

 

 

 


