
 



 

Abstract 
 
The purpose of this thesis, “Local news - a fumbling in darkness after an audience that leaves 

quietly”, is to investigate how the local news media in Västerbotten decides what to report 

about, and what to leave out and why. It also investigates what the audience think about the 

news they are being served. It looks at the relationship between the audience and the local 

news media. Four different local media companies are being examined, two of them are 

public service media, the Swedish Television and the Swedish Radio. The other two are 

newspapers and private owned media companies, Västerbottens-kuriren and Västerbottens 

Folkblad. The theories that are being used in this thesis is gatekeeping, agenda setting, local 

journalism, click journalism, journalists ideal and audience studies such as uses and 

gratification. The methods that are used are a quantitative survey and semi-structured 

interviews. The survey is directed to audience to get a sense of what news they want and how 

they look at their relationship with local news media companies. The purpose of the 

interviews is to get a view of how the media companies are producing news, and how they 

experience their relationship with their audience. The study has shown that the audience 

doesn't always know what they want the news media to report about. One overall theme 

though was that the audience wished for more local news. The media companies have the 

ambition to produce local news and cover the whole county but fails due to the lack of 

resources. The media needs a more active audience to increase the support both in trust, but 

also for their economy. Here both the media companies and the audience has a responsibility 

in the question.  
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1. Inledning 

Journalistiken har under det senaste decenniet stått inför en rad tuffa utmaningar, så som 

minskande annonsintäkter, ökad konkurrens om publiken och omställningen från analogt till 

digitalt. Utmaningarna har lett till en rad förändringar för redaktionerna där en del helt fått 

lägga ner sin verksamhet och andra har tvingats till sparpaket eller omprioriteringar. 

Försäljning av Mittmedia, Sveriges största koncern för lokaljournalistik, till Bonnier är bara 

ett av exemplen på hur svår den ekonomiska situationen är för lokala medier. Konsekvenserna 

av den här negativa trenden får invånarna som lever på orter långt från storstad och 

tätbebyggelse ta. I institutionen för mediestudiers senaste årsbok framgår det att det i 75 av 

Sveriges kommuner saknas någon form av redaktion och 35 kommuner saknar helt 

redaktionell närvaro (2018, 10), en ökning med två kommuner från året innan. Det skapas så 

kallade “vita fläckar” i bevakningen, och invånarna på dessa platser riskerar att inte få den 

information de behöver för att kunna vara svenska medborgare. I rapporteringen från 

Västerbottens lokala medier syns förändringen. År 2018 undersökte journalisten Hanna Kalla 

i sin magisteruppsats, Vad innehåller lokaljournalistiken?, vad fyra lokala medier i 

Västerbottens län rapporterade om på sina webbplatser under en veckas tid. Utifrån sin 

undersökning kunde Kalla framförallt se två saker. Det första var att mediernas rapportering 

främst kretsade kring nyheter om Umeåregionen och att mindre kommuner i Västerbotten inte 

fick samma utrymme. Den andra slutsatsen var att det främst rapporterades om sport och brott 

och olyckor, trots att Västerbotten är det länet som har lägst brottsstatistik. Det är här som den 

här uppsatsen tar vid. Vi spinner vidare på Kallas studie och undersöker vad publiken, det vill 

säga invånarna i Västerbottens län, egentligen tycker om sina lokala medier och dess 

rapportering. Vi har också valt att titta på hur de lokala redaktionerna upplever sin 

verksamhet i något som tycks vara en mycket svår situation.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att söka svar på publikens och fyra lokala redaktioner i 

Västerbotten, SVT Västerbotten, SR P4 Västerbotten, Västerbottens-kuriren och 

Västerbottens Folkblad, syn på den lokala journalistiken. Vi vill även se om det finns 
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skillnader eller likheter mellan public service-medier och privatägda medier. 

Frågeställningarna för denna uppsats är: 

 

1: Hur ser publiken och redaktionerna på innehållet i de lokala nyheterna i Västerbotten? 

- Finns det likheter och skillnader mellan public service och kommersiella medier i 

synen på innehåll och publiken? 

2: Hur resonerar lokalmedier och publiken kring relationen dem emellan?  
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2. Teori och tidigare forskning 
Det här avsnittet kommer att handla om journalister, nyhetskällor och maktrelationerna där 

emellan. Begrepp och teorier som kommer att avhandlas är nyhetsvärdering och gatekeeping, 

men även dagordningsteorin och resonemang kring mediers jakt på klick. Slutligen tas 

journalistikens ideal upp följt av mediernas publik. 

2.1 Lokaljournalistiken  
Medieforskarna Gunnar Nygren och Kajsa Althén beskriver nyhetsförmedlingen som ett 

nyhetsekologiskt system där lokala mediers nyheter plockas upp av regionala medier innan en 

del av dem vandrar vidare till riksmedier. Nyhetsflödet går åt bägge håll, det händer att 

nyheter på riksnivå blir till nyheter med lokal vinkel på lokal nivå. Systemet med dess flöde, 

nyhetsvärderingar och urval visar bilden av Sverige – där lokaljournalistiken är en viktig 

grund (2014: 13).  

Sigurd Allern, professor i journalistik, menar att en redaktions prioriteringar är 

definitionen av täckningsområde av basal betydelse (2012: 239-240). Det påverkar både 

nyhetsvärderingen och hur en nyhet ska vinklas. Exempelvis tar lokala medier hänsyn till om 

någon i området är berörd när det är fråga om att värdera nationella händelser. De lokala 

mediernas blickar riktas medvetet mot det som är välbekant och nära. Det som sker utanför 

det egna området har direkt eller indirekt en inverkan på den lokala befolkningen eller de 

lokala förhållandena för att vara intressant. Här går det att se tydliga skillnader mellan lokala 

medier och rikstäckande medier samt storstadstidningar, då de sistnämnda har bredare ramar 

för vad som är intressant. Dock bör nämnas att de större medierna ofta ignorerar lokala 

händelser (Allern, 2012: 239-240). För att hyperlokala händelser ska tas upp i de stora 

medierna krävs det att händelsen är av stor vikt. Massmedieforskarna Lennart Weibull och 

Ingela Wadbring menar att om vi ser till vad som blir nyheter i hyperlokala medier, är det inte 

särskilt troligt att de belyser nationella och internationella händelser (2014: 281).  

Forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck menar att medborgare i ett demokratiskt 

samhälle behöver information för att demokratin ska fungera (2012: 16). Nygren och Althén 

skriver i sin tur att de lokala medierna är nödvändiga för den lokala demokratin. Det är via 

dem som medborgare i ett samhälle får information om vad som händer samt att makthavare 
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granskas, vilket i sin tur kan vara avgörande när det sedan kommer till att medborgarna ska 

engagera sig i val eller annat (Nygren och Althén, 2014: 8). Författarna Nygren och Nønne 

Schjærff Engelbrecht (2018: 22-26) menar att det inte finns någon kommun där bevakning är 

obefintlig, men landsbygdskommuner utan lokalredaktioner har tydligt hamnat i skymundan. 

De skriver att det i en jämförelse mellan  bevakningen av Jokkmokk med bevakningen av 

välbevakade kommuner som Gotland eller Halmstad, gick att se att det vid tre tillfällen 

rapporterades om händelser som berörde Jokkmokk under samma vecka som ungefär 60 

nyheter rapporterades om de välbevakade kommunerna. Studier visar att om det finns en 

lokalredaktion i en kommun rapporteras det mer lokala nyheter, mer nyheter vars källor inte 

är elitkällor och fler nyheter som rör lokal debatt. Samtidigt bevakas ungefär en tredjedel av 

landets kommuner på distans av redaktioner med utgångspunkt på annan ort.  

Forskning om Storstockholm och dess lokala medier visar på ett samband mellan 

styrkan i den lokala identiteten och läsningen av lokala tidningar. Alla typer av innehåll som 

det rapporteras om (familjenyheter som födda och döda, sport, politik, nöje och även 

annonser) bidrar till att skapa kollektiva referensramar som i sin tur bidrar till att det lokala 

samhället hålls ihop. Samtidigt som det är konstaterat att det är av största vikt att 

lokaljournalistiken får finnas kvar, är det också ett faktum att resurserna för den har minskat. 

Tjänster har försvunnit och redaktioner blivit färre. Lokaljournalistiken är i förändring och det 

sker snabbt, och en av de slutsatser som Nygren och Althén kommit fram till är att vi måste 

fortsätta forska i ämnet (Nygren och Althén, 2014: 25), vilket denna uppsats kommer vara ett 

bidrag till. 

År 2018 skrev Hanna Kalla sin magisteruppsats “Vad innehåller lokaljournalistiken”  

om lokala medier i Västerbotten. Hon tittade på vad de privata lokaltidningar 

Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad, samt public service-medierna SVT 

Västerbotten och SR P4 Västerbotten, rapporterade om på sina webbplatser under en veckas 

tid. Efter att ha gjort en kvantitativ innehållsanalys kunde Kalla se två saker: dels att de 

utvalda medierna i Västerbotten främst rapporterade om nyheter som kretsade kring 

Umeåregionen, vilket betyder att mindre kommuner i länet fick mindre utrymme i 

rapporteringen. Hon såg också att det främst rapporterades om sport och brott och olyckor, 

trots det faktum att Västerbotten är det län som har lägst brottsstatistik (Kalla, 2018: 42).  
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2.2 Gatekeeping och nyhetsvärdering 

Kurt Lewin var socialpsykologen bakom begreppet gatekeeper, som ofta används för att 

beskriva en person som bestämmer hur nyheter förmedlas i en grupp eller vad som passerar 

genom olika filter (Falkheimer, 2012: 158-159). Vidare beskriver Weibull och Wadbring 

(2014: 279) gatekeeping som den process där urvalet i nyhetsflödet sker på olika nivåer. Det 

liknas vid en vakt som bara släpper igenom de nyheter som sedan ska gå vidare och så 

småningom visas för publiken. Detta då antalet händelser är många fler än vad utrymmet för 

nyheter hos stora medier tillåter. Gatekeepern är den person, redaktion eller organisation som 

har hand om urvalsprocessen.  

Professorerna Jesper Falkheimer (2012: 159-161) och Larsåke Larsson (1998: 14-18) 

menar att det går att dela in de relationer som finns mellan journalisterna och källorna i tre 

typer. Detta med utgångspunkt i att det vanligaste är att journalisterna och journalistiken är 

den dominanta i relationen, och att källorna har mindre inflytande över vad det rapporteras 

om. De tre typerna är (Falkheimer, 2012: 159-161):  

● Journalistdominans: Journalisterna har makten i och med att de tar initiativen till att 

kontakta källor samt avgör hur rapporteringen ska vinklas. Det är dem som väljer 

vilka händelser som väljs ut och hur nyheter ska konstrueras.  

● Samverkan: Både journalisterna och källorna har makten och, beroende på olika 

faktorer, skapas nyheter genom interaktion mellan de båda grupperna. 

● Källdominans: Professionella källor såväl som icke professionella har ökat sin makt 

över innehållet i medierna i och med att det har blivit ett ökat tempo och hårdare 

konkurrens för journalisterna samtidigt som PR-industrin har expanderat.  

Alla händelser som sker ute i världen med dess samhällen varje dag tenderar att vara betydligt 

fler än vad det finns utrymme för att rapportera om för medierna (Wadbring & Weibull, 2014: 

281). Av den anledningen kan inte heller varje enskild redaktion presentera en helt 

överensstämmande bild av verkligheten, vilket i sin tur betyder att det i princip är omöjligt att 

uppfylla det objektivitetsideal som journalister strävar efter. Exakt vad det innebär kommer vi 

att gå in på i avsnittet om journalistikens ideal. Att behöva välja och välja bort är subjektivt 

och går emot idealet. Trots det är det enligt Strömbäck vad journalistik handlar om - att välja 

och välja bort (2014: 114).  
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Detta för oss in på dagordningsteorin, som innebär att ju större utrymme en fråga eller 

ett ämne får i medierna, desto större är chansen att just den frågan eller ämnet uppfattas som 

viktigt av människor. Teorin innebär också det omvända, att ett ämne som får mindre 

utrymme i medierna ses som mindre viktigt av folket (Strömbäck, 2014: 102). Strömbäck 

menar att även om en del studier kommit fram till att dagordningseffekterna varierar, är det 

fastställt att traditionella massmedier har makt när det kommer till att påverka människor i 

vad de tycker är viktiga ämnen och frågor (2014: 102).  

Men vilka är händelserna som i regel blir nyheter? En faktor som spelade större roll 

förr jämfört nu angående vad som blir en nyhet, är den så kallade medielogiken, alltså allt 

som inte är rapportering men som påverkar kommunikationen. Förr trycktes tidningar på 

papper, tv sände tv och radio sände radio. Numera har samtliga medier förändrats på det sätt 

att deras verksamheter gör mer än vad de gjorde tidigare, exempelvis producerar många 

tidningar både text och rörlig bild till sina plattformar (Weibull & Wadbring, 2014: 281).  

Idag är mediernas finansiering en viktig aspekt gällande nyhetsvärderingen, samt vad 

det får för effekter på mediernas uppdrag. Public service-medierna har länge finansieras med 

en radio- och tv-avgift men får numera pengar till budgeten via en skatt som alla svenska 

medborgare över 18 år ska betala. Public service-medierna har ett svårdefinierat uppdrag som 

spretar åt olika håll. I den senaste medieutredningen från den svenska regeringen står det att 

uppdraget ska innehålla en bredd men ändå ha en särprägling, ha både jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv och “tillgodose skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen 

i hela landet. Programutbudet ska vidare spegla förhållanden i hela landet och den variation 

som finns i befolkningen som helhet” (SOU 2018: 50, 132). Huruvida de lyckas att tillgodose 

hela befolkningen med innehåll kan bli avgörande för om publiken har förtroende för public 

service-medierna och i längden om medierna då kan fortsätta med sin rapportering eller ej. 

Mer om detta under nästa rubrik. Privatägda medier har, till skillnad från public service, länge 

finansieras till största del av reklamintäkter. I och med att fler aktörer börjat konkurrera om 

mediernas publik har också konkurrensen om reklamintäkterna hårdnat vilket lett till en 

nedgång i reklamintäkter för exempelvis dagspress. Annonsörer har därmed fått en ökad makt 

över mediernas innehåll, vilket lett till att journalistikens oberoende ifrågasatts (Weibull och 

Wadbring, 2011, 44-45). Mer om detta under nästa rubrik.  

Det finns några generella drag som använts för att försöka definiera vad som är en 

nyhet. Några exempel på det är att händelserna gärna ska utspela sig i någon slags närhet. De 
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ska också gärna vara enkla, viktiga, dramatiska, väcka känslor hos folk, ha hänt nyligen, ska 

pågå under en lagom lång period och ha negativa inslag. Händelserna får även gärna ha 

elitpersoner som källor (Weibull & Wadbring, 2014: 281). Journalisten Martin Schori, som 

skriver med fokus på webben, menar att det finns några riktlinjer, så kallade nyhetskriterier, 

för hur journalister bör tänka gällande vilka händelser som är nyheter och värda att lägga ner 

tid på (2016: 55-56):  

1. Egen nyhet 

2. Det ska vara nytt  

3. Kändisar 

4. Offentliga personer/beslutsfattare 

5. Oväntade händelser 

6. Konflikter och bråk 

7. Närhetsprincipen 

8. Snackisar och engagerade nyheter 

9. Kontroversiella nyheter 

10. Bra bild/tv-material 

11. Enkla nyheter 

Detta är dock inte ett facit eller hård fakta för hur nyhetsvärdering ska gå till. Vilka händelser 

som blir till nyheter som presenteras för publiken påverkas också av vem det är som 

nyhetsvärderar. Forskning har exempelvis visat att män tenderar att värdera hårda nyheter 

som politik, sport och ekonomi högt, medan kvinnor värderar mjuka nyheter som vård, 

barnomsorg och skola högt (Schori, 2016: 56-57).  

2.3 Jakten på klick 

Tidigare var det nästan uteslutande magkänslan som fick styra nyhetsvärderingen. Artiklar 

skrevs efter att en reporter eller redaktör hittat någon som denne tyckte var en bra grej. Då var 

det svårt att följa upp artiklarna för att se hur de mottogs av publiken, något som vi idag har 

data till hjälp för att göra (Schori, 2016: 78).  

Enligt Schori (2016: 40) finns det två anledningar till att medier vill mäta trafiken på 

sina webbsidor. Dels är det på grund av att de vill ha en valuta att gå efter i sin försäljning av 

annonser, och dels för att se hur väl journalistiken blir mottagen av publiken. Klicken har 
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fungerat som ett sätt att få en uppfattning om hur många som läser det journalisterna gör, och 

ofta har ett klick på en artikel setts som att en person läst den artikeln. Men enligt 

analysföretaget Chartbeat som tittat på två miljarder besök på webbsidor, är det mindre än 

hälften av alla personer som klickar in sig på en länk som stannar kvar mer än 15 sekunder på 

sidan de kom fram till via länken (Schori, 2016: 40). 

Edson C Tandoc vid Singapores teknologiska universitet, publicerade år 2014 en 

studie om vad nyhetsmedier använder mätningar av klick på webben till. Han hade kommit 

fram till följande: “They used web analytics to monitor stories doing well, so these can be 

placed more prominently on the homepage and be promoted on social media to attract 

traffic”. Tandoc såg också att medierna tenderar att använda statistiken som ett komplement 

till en ny sorts gatekeeping online, som han väljer att kalla de-selection: “De-selection refers 

to deciding which among articles that have made it through the gates will be taken out of the 

homepage to be replaced by a new story” (2014: 13).  

Journalisten Kristian Lindquist (2010: 16) skriver att det finns en bild av att läsarnas 

klick styr helt och fullständigt hur webbtidningar nyhetsvärderar. Han menar att det inte alltid 

stämmer, men att webbredaktörer ändå påverkas av att veta vad läsarna klickar på, och att det 

inte är konstigt. Schori menar att det är en redaktionell idé som ska styra nyhetsvärderingen 

och inte enbart data. Dock kan en redaktions tanke vara att fullt ut göra det som publiken 

klickar sig in på (2016: 78).  

2.4 Journalistikens ideal och publikens uppmärksamhet 
Journalister har länge slitit för att yrket ska uppnå den status som den idag har i samhället, 

nämligen att vara den så kallade tredje statsmakten. En viktig del i professionaliseringen av 

journalistyrket var de ideal och normer som under 1960- och 70-talet växte fram. Idealen har 

formulerats olika genom historien men främst handlar de om att journalister ska stå på 

medborgarnas sida och granska makten på ett opartiskt och objektivt sätt (Weibull & 

Wadbring, 2014: 295;  Kovach & Rosenstiel, 2007: 20; Djerf-Pierre & Wiik, 2012: 184-185; 

Allern, 2012: 236). Journalistikens objektivitet har försökts förklaras av många medieforskare 

och det finns därmed en mängd olika tolkningar av begreppet. Ett sätt att se på det är att 

objektivitet handlar om verifikation, det vill säga att journalister ska “kontrollera om 

påståenden eller uppgifter om verkligheten verkligen stämmer” (Strömbäck, 2009: 139). 
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Objektiviteten kan också beskrivas utifrån opartiskhet som i sin tur handlar om att inneha en 

neutral position i förhållande till det man granskar (Kovach & Rosenstiel, 2001: 97). Kritik 

har riktats mot de journalistiska idealen av bland andra Kovach och Rosenstiel som menar att 

medierna har, genom att hålla fast vid de journalistiska idealen, legitimerat sig själva och på 

så sätt också distanserat sig från sin publik. “We have developed ‘a journalism that justifies 

itself in the public's name but in which the public plays no role except as an audience’” (2001: 

27).  

Ulrika Andersson (2009: 19) menar att medierna därmed behöver publiken av två 

anledningar. Utan ett förtroende från publiken för den journalistiska verksamheten, faller 

uppdraget om att stå på medborgarnas sida och utan en publik har medierna heller ingen 

ekonomi att finansiera sin journalistik med. Journalister behöver därför se till att publiken 

vänder sin uppmärksamhet mot deras produkt som då måste vara intressant och relevant för 

mottagaren (Strömbäck, 2009:152), en uppgift som visat sig vara svår då nästan varannan 

svensk upplever att nyheterna oftast inte är tillräckligt relevanta för att en ska orka ta del av 

dem (Andersson, 2017: 280). Annika Bergström (2016: 377) menar att det är så, trots att 

svenskarna generellt är flitiga nyhetskonsumenter och anser att det är både viktigt och roligt 

att ta del av nyheter.  

En annan viktig roll som publiken har för journalistiken är rollen som nyhetskällor. 

Källor bidrar till journalistiken med fakta, information och uttalanden som sedan kan leda till 

nyhetsuppslag. Lika väl som journalisterna behöver källor, så behöver källorna journalisterna 

för att nå ut med budskap, relationen däremellan bör därför vara ömsesidig (Strömbäck, 2014: 

148). 

För att nå ut till publiken, som i dag själva kan välja och vraka mellan oändligt med 

plattformar för information eller underhållning, har medierna tvingats till förändring. 

Redaktioner har experimenterat med att låta publiken skapa innehåll, så kallat 

användargenererat innehåll, samtidigt som de fått prioritera ner resurskrävande innehåll 

såsom grävande journalistik. I försök att knyta sig an till publiken har kommersiella inslag 

blivit allt vanligare i rapporteringen. I intervjuundersökningar med reportrar och chefer på 

lokalredaktioner framgår det att synen på exempelvis vad som i innehållet räknas som reklam 

och vad som är redaktionellt innehåll går i sär. Reportrarna upplever att “professionella ideal 

har kommit att bli alltför marginaliserade”, medan cheferna menar att det går bra så länge 
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man rapporterar på rätt sätt och inte skriver “kom och köp” (Andersson, Waldenström, Wiik, 

2018: 42-43). 

De nya prioriteringarna går emot de journalistiska idealen. Andersson (2009: 60) 

menar att journalisterna här går en balansgång mellan att ta hänsyn till sin publiks behov och 

intressen, och de ideal och värderingar som är kopplade till den journalistiska professionen. 

Andersson påpekar också att om journalister bara ser till sin profession och inte har någon 

medvetenhet om sin publik, blir risken den att “journalister fokuserar på områden som helt 

saknar relevans för människor, eftersom kunskapen om publiken inte är tillräckligt stor. 

Uppdraget som allmänhetens företrädare kräver därför en viss kunskap kring och 

medvetenhet om publiken” (2009: 232).  

2.5 Publiken 
I den här uppsatsen har vi bland annat valt att undersöka publikens syn på de lokala medierna. 

Forskare har tidigare benämnt mediernas publik som en stor “massa”, och även om själva 

massan finns kvar så har den delat upp sig. Det finns undantag då det fortfarande går att tala 

om en stor masspublik, till exempel vid större idrottsevenemang eller kungabröllop, men 

oftast får man istället dela upp publiken i flera olika publiker utifrån geografi (lokala medier), 

människorna (en särskild grupp tittare/lyssnare), typen av medium eller kanal (i teknisk eller 

organisatorisk betydelse), innehållet (t.ex. genrer) och tid (t.ex. prime time). Istället för 

masspubliken har forskare börjat tala om hur publiken har blivit individualiserad och selektiv. 

I stort sett alla har i dag möjligheten att genom internet välja själva vad för typ av nyheter 

man vill ta del av och även när, var och hur man tar del av nyheterna (Wadbring, 2012: 

292-294). 

Den svenska mediepubliken har ett stort intresse av att ta del av nyheter. 

Nyhetskonsumtion ses av nio av tio svenskar som en plikt för att vara en god medborgare 

(Andersson & Ahlbom, 2018: 22). Forskning av professorn Lance Bennett tyder på att äldre 

är mer plikttrogna till att följa nyhetsmedier än de yngre som istället är mer kritiska till 

massmedier och i större utsträckning använder olika typer av sociala nätverk för att hålla sig 

informerad (Bergström, 2016: 378). TV-mediet är det medium som ligger absolut högst i 

medieanvändningen hos alla åldersgrupper. Cirka åtta av tio i varje åldersgrupp ser i 

genomsnitt på TV varje dag, men det är inte nödvändigtvis enbart nyheter man konsumerar. 
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Den yngre generationen är dock flitigare användare av webb-tv än medelålders och äldre. 

Dagstidningskonsumtionen är väldigt låg bland den yngre generationen men ökar med äldre 

generationer. Medelålders är mer benägna att läsa dagstidningar digitalt än yngre eller äldre 

generationer (Nordicom, 2018: 9).  

För att förklara vad det är som gör att människor använder en viss typ av medium eller 

tar del av nyheter, brukar forskare prata om uses- and gratification. Professor André Jansson 

(2012: 348) skriver att teorin grundar sig i att människor försöker fylla olika behov genom att 

använda vissa medier eller tar del av vissa genrer. De viktigaste behoven enligt Andersson 

(2014: 13) brukar vara:  

● Avkoppling: exempelvis genom underhållning där individen dels får en känslomässig 

eller intellektuell belöning, dels får en möjlighet att för en stund fly undan vardagen 

och dess problem.  

● Relationer, genom sällskap från medier och genom att medier förser människor med 

gemensamma samtalsämnen att diskutera kring i olika sociala sammanhang.  

● Personlig identitet, genom att mediers innehåll blir något att förhålla sig till och 

jämföra sitt eget liv med, vilket kan bidra identitetsstärkande och öka känslan av 

tillhörighet.  

● Information, genom att medierna förser människor med upplysningar som är centrala 

för att kunna förstå och få kunskap om omvärlden.  

Behoven behöver dock inte alltid vara aktiva val som görs av individen utan kan också uppstå 

utifrån samhälleliga och sociala faktorer så som familj, vänner, utbildning och 

klasstillhörighet (Jansson, 2012, 348). Johan Lindell (2018: 55), lektor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, menar att just klassfrågan har lyfts fram som en viktig faktor i den 

senaste medieforskningen där man exempelvis menar att vissa grupper som tillhör en högre 

socialklass har “råd” att tänka bortom det lokala och de nödvändigheter och måsten som 

karaktäriserar vardagen hos grupper som har det sämre ställt. Överklass och stark ekonomisk 

medelklass tar därmed hellre del av nyheter som är nationella eller internationella och anser 

att de lokala nyheterna har mindre kvalitet, jämfört med de som tillhör en lägre samhällsklass 

som vänder sig till det som är viktigt för närområdet och därmed ser ett högre värde och 

kvalitet av lokalmedier (Andersson, 2014: 37). I den här uppsatsen undersöks dock inte 

klasstillhörighetens påverkan vid val av medier eller nyhetskonsumtion och därför går vi inte 

djupare in på ämnet här men det är viktigt att ha med sig.  
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Hur man tar del av nyheter har förändrats kraftigt de senaste årtionden. Enligt de 

senaste publikundersökningarna väljer allt färre att ta del av nyheter via de traditionella 

kanalerna. Tidningarnas pappersbilaga sjunker samtidigt som allt fler läser på nätet och 

prenumeranterna hänger inte med till den digitala plattformen. Publiken väljer också att i allt 

större utsträckning sluta titta eller lyssna på traditionell TV och radio samtidigt som webbtv, 

webbradio och poddar ökar (Ohlsson, 2017: 31). De som fortfarande tar del av traditionell TV 

är framförallt äldre generationer där mer än var tredje person över 45 år tittar på vanlig 

TV-apparat (Ohlsson, 2017: 33). Vad gäller radio är det 68 procent av personerna över 45 år 

som är radiolyssnare, vilket går att jämföra med att det är 41 procent av alla 9-19 åringar som 

lyssnar på radio (Ohlsson, 2018: 25).  

Sociala medieplattformar har de senaste åren vuxit fram till att bli en källa för nyheter, 

framförallt bland yngre. Men enligt en rapport av Jervelycke Belfrage och Bergström (2017: 

305) har ungefär en femtedel av den vuxna befolkningen i Sverige dagligen sociala medier 

som nyhetskälla. Nyhetsmedierna finns idag representerade med egna konton på de olika 

sociala medieplattformarna, vilket har bidragit till att publiken tar del av nyheter från sociala 

medier i större utsträckning än tidigare. Det är dock även här tydligt att det rör sig om en 

generationsfråga där de yngre är mer benägna att använda sociala medier som en källa för 

nyheter än äldre (Jervelycke Belfrage & Bergström, 2017: 302-304). Facebook har dock 

kommit att bli en lika viktig källa till lokala nyheter som de traditionella lokala medierna för 

människor i medelåldern. Men att konsumera nyheter via sociala medier verkar dock te sig 

slumpmässigt då främst skälet till att människor använder sociala medier är för att 

kommunicera med andra. Nyhetskonsumtionen är därmed något man får på köpet. 

Som tidigare beskrivit i den här uppsatsen spelar publikens förtroende för medierna en 

viktig roll för att kunna legitimera journalistikens verksamhet och därmed makt. Förtroendet 

för medierna har generellt sett inte förändrats mycket sett till de senaste åren, något som nu 

kan vara på väg att ändras i och med nya termer som fake news. Den senaste 

Förtroendebarometern från 2018 visar att tilltron till public service medierna är fortsatt 

mycket högt även om siffrorna har börjat sjunka. Dagspress är också mycket högre än 

exempelvis förtroendet för kvällspress och Facebook (Förtroendebarometern, 2018: 6, 43). 

Högst förtroende av alla nyhetsmedier har lokala dagstidningar, men även här skiljer det sig 

mellan generationer. Yngre har lägre förtroende än äldre och förtroendet för ett medium kan 

skilja sig åt beroende på vad rapportering handlar om.  
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3. Material och metod 
I det här kapitlet tar vi upp vilket material som ligger till grunden för vår studie, hur vi valt att 

avgränsa studien och vilka urval vi har gjort. Då vi har två metoder så har vi valt att dela upp 

urvalet i två underrubriker, enkätstudie och intervjustudie.  

3.1 Material  
Vi har valt att fokusera på lokaljournalistik och att utgå från delar av Hanna Kallas uppsats 

som en grund för vår. Hanna Kalla har valt att titta på de lokala medierna: SVT Västerbotten 

(hädanefter SVT), Sveriges Radio P4 Västerbotten (hädanefter SR), Västerbottens-Kuriren 

(hädanefter VK) samt Västerbottens Folkblad (hädanefter VF). Med anledning av att Norran 

sträcker sig över ett område som når till och med södra Norrbotten och att Tidningar i Norr 

inte publicerar nyheter på webben, har Kalla valt bort dessa och vi resonerar på samma sätt 

vad gäller vår undersökning. 

3.2 Urval 

3.2.1 Enkätstudie 
Den här studien har syftat till att ta reda på hur invånarna i Västerbotten ser på sina 

lokalmedier. Totalt bor det 270 154 personer i länet (SCB, 2019), och författaren Björn Lantz 

(2014, 108) menar att större urval leder till bättre skattningar. Då tiden för den här studien är 

knapp och det skulle ta för lång tid att göra ett totalurval valde vi att använda oss av 

klusterurval. Ett kluster beskrivs av Hartman (2004: 248) som “[...en grupp i den totala 

populationen som man har skäl tro är representativt för hela populationen.]”. Det kan 

likställas med att vara den totala populationen i miniatyr. Klusterurvalet lämpar sig även då vi 

ville säkerställa att vi i studien har röster både från Västerbottens kust och inland. 

Klusterurval lämpar sig om man kan anta att vissa grupper liknar varandra av naturlig 

anledning. Vi anser att det finns en naturlig indelning av Västerbotten i ett inland och en kust. 

Inlandskommunerna har liknande utmaningar som exempelvis urbanisering och dessa 

kommuner bildar därför det ena klustret bestående av Storuman, Vilhelmina, Åsele, Sorsele, 

Dorotea, Lycksele, Malå och Norsjö. Kommuner vid Västerbottens kustregion är därmed 
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Skellefteå, Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling och Robertsfors då de har andra 

förutsättningar än inlandskommunerna.  

Från de två grupperna ville vi få minst 100 svar på enkäten för att kunna dra några 

slutsatser av svaren. För att nå ut till respondenter från de två grupperna valde vi att 

distribuera enkäten via facebookgrupper (mer om detta under 3.3.1). För att ha en rimlig 

möjlighet att få så många svar som möjligt ur de två klustrena valde vi att inte ta med de 

kommuner där facebookgrupperna har färre antal medlemmar än 2000. Att gränsen sattes till 

2000 har att göra med medianen på de utvalda facebookgrupperna som landade på 2 572 

(Storumans kommun). Kommuner som ligger under gränsen (se bilaga 2) och därmed inte 

kommer att delta i studien är Vindeln, Bjurholm, Åsele, Vilhelmina, Dorotea och Malå. Vi 

valde att lotta fram en av kommunerna i vardera grupp till att representera sin urvalsgrupp i 

studien. Ur gruppen med inlandskommuner lottades Storuman fram till att delta i studien och 

ur kust-gruppen Vännäs. Den facebookgrupp som kommer att användas för respektive 

kommun är “Aktuellt i Storuman?” som har 2 572 medlemmar och “Händer i Vännäs” med  

2 024 medlemmar.  

3.2.2 Intervjuundersökning 

Vi valde att använda oss av metoden typurval när det kommer till vår intervjuundersökning. 

Larsson menar att urvalsmetoden lämpar sig bra då man ämnar att studera typiska grupper, till 

exempel yrkesgrupper. Detta förutsätter att man först skaffar sig förståelse för vilka grupper 

eller kategorier det finns (2010: 61). Hartman menar att hur många intervjupersoner man 

behöver när man gör en intervjuundersökning beror på hur många personer som behövs för att 

ta reda på det man vill veta (2004: 129).  

På lokalredaktioner finns det ofta en person som agerar arbetsledare, en så kallad 

nyhetschef eller liknande som har sista ordet om exempelvis en nyhetsrapportering eller 

nyhetsvärdering. Eftersom vi har syftat till att ta reda på redaktionernas syn på publikens 

intressen och behov i sin nyhetsvärdering och rapportering, valde vi att intervjua en person 

från vardera lokalredaktion som innehar den rollen. På VF blev det chefredaktören Erik 

Isberg då personen vi först kontaktade inte kände sig bekväm att svara på våra frågor. Detta 

bör inte vara ett problem då Erik Isberg har 30 år av erfarenhet på redaktionen.  

SVT: Maria Brändström, nyhetschef/redaktör 

SR: Magdalena Martinsson, dagproducent 

18 



 

VF: Erik Isberg, chefredaktör 

VK: Patrick Krainer, nyhetschef 

3.3 Metod 
Vi har valt att använda oss av två metoder, en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ 

semi-strukturerad intervju. Vi kommer först att beskriva metoderna var för sig, för att sedan 

diskutera vardera metod. 

3.3.1 Kvantitativ enkätundersökning 
Enkätundersökning som metod är inte så kostsam då den inte kräver att intervjuaren och 

intervjupersonerna träffas personligen (Hartman, 2004: 234), vilket passar den här studien 

som ska göras på kort tid och med lite resurser. Syftet med att använda en kvantitativ 

enkätundersökning är att vi på ett effektivt sätt kan få in många svar. Det hade inte varit 

möjligt med en kvalitativ metod då det hade tagit för lång tid att genomföra exempelvis 

kvalitativa intervjuer. Enkäterna distribuerades via webben och mer bestämt genom 

Facebookgrupper som vänder sig till boende i Västerbottens kommuner. Facebookgrupperna 

skulle inte ha något specialintresse utan vända sig till alla. I ett första steg kontaktade vi 

administratörer för de grupper vi valde att använda oss av, för att få godkänt att använda 

gruppen som distributionskanal. Innan enkäten skickades ut testades den på två personer som 

ingick i varsin urvalsgrupp, för att säkerställa att inga svårigheter fanns med enkäten. Enkäten 

publicerades sedan den 11/2 i respektive facebookgrupp och utvärderades med jämna 

mellanrum för att se om en påminnelse till att svara på enkäten skulle behövas. Efter den 

första veckan hade 46 personer svarat för Storuman och 37 för Vännäs. För att få in svar 

skickades det ut en påminnelse i respektive grupper. Enkäten stängdes ner den 24/2 och då 

hade totalt 150 svar kommit in för Storuman och 101 svar för Vännäs.  

Enkäten (se bilaga 1) utformades med hjälp av Googles tjänst, Google Formulär, och 

delades in i olika avsnitt. Det inledande avsnittet beskriver enkätens syfte, vilka vi vänder oss 

till och vad vi frågor om. Därefter kommer tre demografiska frågor om respondenten där den 

första är en kontrollfråga för att garantera att de som tillhör målgruppen är de som kommer 

med i studien. Respondenterna har fått fylla i sitt postnummer så att vi senare har kunnat 

kontrollera att de valt ett postnummer tillhörande de kommuner som vi söker svar ifrån. Då 

forskning visat att det kan skilja sig mellan generation i medieanvändning och intresse av 
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medier har vi valt att inledningsvis ha med en fråga om ålder för att kunna se om det finns 

likheter och/eller skillnader mellan åldersgrupper i Västerbotten. Frågorna i det inledande 

kapitlet är dels kopplade till teori men är också till för att de som svarar på enkäten ska känna 

att de kommer igång och inte känner sig obekväma med att svara på frågor. Därefter frågor vi 

om publikens medieanvändning för att veta vilket medium som respondenterna mest troligt 

baserar sina svar på. Här finns svarsalternativ som inte ingår i studien eftersom det gör att vi 

senare har kunnat sålla bort de som inte följer något av de medier som vi valt att fokusera på i 

den här undersökningen. Dessa personer kan då ha ett annat medium i åtanke när de fyller i 

enkäten och deras svar blir därmed missvisande. Vi har även tagit med en fråga om vilket 

behov publiken anser att deras huvudsakliga medium fyller. Därefter frågar vi om de lokala 

mediernas ämnesrapportering och vad som intresserar publiken. Vi har också valt att fråga om 

vilka geografiska områden som publiken anser att deras lokalmedier bör rapportera om. 

Därefter valde vi att ställa tre olika påståenden om mediernas uppgift som upprätthållare av 

demokrati. Avslutningsvis valde vi att ställa några frågor om hur publiken upplever sina 

möjligheter till att kunna påverka innehållet i mediernas rapportering. Syftet med dessa frågor 

är kopplade till teori och tidigare forskning om vad som styr eller bör styra innehållet i 

medierna.  

3.3.2 Semistrukturerad forskningsintervju 
Vi har valt att använda oss av metoden semistrukturerad forskningsintervju. Den är en slags 

kvalitativ forskningsintervju, vilket beskrivs av Steinar Kvale och Svend Brinkmann som en 

typ av professionellt samtal där målet är att skapa kunskap (2009: 17-18). Metoden blir under 

genomförandet ett samspel mellan intervjuperson och intervjuare, där kvaliteten på den 

kunskap som produceras till stor del beror på intervjuarens kunskaper om ämnet samtalet 

bygger på, samt dennes färdigheter vad gäller intervjuandet som metod (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 98). Intervjuforskning inkluderar intervjuarens egna bedömningar och 

handlar inte om att enbart följa regler tillhörande metoden, exempelvis finns det flertalet 

etiska aspekter att ta hänsyn till. Till exempel bör man överväga eventuella konsekvenser som 

intervjusituationen påverkar intervjupersonen, samt bör man informera personen om syftet 

med intervjun och att personen har rätt att dra sig ur intervjun då denne är frivillig, så kallat 

informerat samtycke (Kvale och Brinkmann, 2009: 87).  
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För att genomföra en semistrukturerad intervju krävs enligt Hartman (2004: 281) ”en 

hög grad av standardisering men lägre grad av strukturering”. För att inte sväva ut och riskera 

att få med sig material hem som inte har med undersökning att göra kan forskaren skapa en 

intervjuguide, vilket vi valt att göra. Intervjuguiden ”fokuserar på vissa teman och kan 

innehålla förslag till frågor” och är ”varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär” enligt Kvale & Brinkmann (2009: 43). Den är tänkt som ett stöd för forskaren 

under samtalet men den ska inte styra allt. Med andra ord ska det vara okej för forskaren att 

frångå guiden för att ställa andra frågor. Frågorna i en intervjuguide bör vara korta, enkla att 

förstå och öppna. De bör även vara väl genomtänkta för att kunna svara på frågeställningarna. 

Med anledning av detta har vi formulerat en guide (se bilaga 3) vars inledning består av tre 

inledande frågor på temat “bakgrund”. Det andra temat är “journalistiska ideal” följt av frågor 

på temat “nyhetsvärdering”. Det fjärde och sista temat är “publiksyn”. 

Att registrera en intervju kan ske på olika sätt (Kvale och Brinkmann, 2014: 218). Vi 

har valt att insamlandet av material ska ske genom att samtalet spelas in för att det sedan ska 

kunna transkriberas. Ulla Moberg menar att en transkription blir resultatet av tolkning och 

bearbetning av beteenden snarare än en objektiv registrering, och att det inte finns någon 

metod för att transkribera som passar alla undersökningar. Huvudsaken är att det utskrivna 

samtalet och dess analys steg för steg ska kunna följas av en läsare. Det man vill få ut av 

analysen avgör hur detaljerad transkriberingen ska vara, detta för att forskaren inte ska 

behöva ödsla tid på att registrera detaljer som i sig inte kommer att tillföra analysen något 

(Moberg, 2010: 199-200). Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014: 227) att det som styr 

metoden är syftet med forskningen och att ordagranna återgivningar oftare lämpar sig för 

språklig analys. Vi har valt att transkribera på så vis att vi inte kommer att ta med ord och 

läten som vi kan anta inte kommer ha betydelse för budskapet, exempelvis upprepningar eller 

stakningar som “hm” eller “åh” kommer att utelämnas. 

I vår analys av intervjuerna har vi valt att använda oss av meningskoncentrering. Vi 

började med att läsa igenom samtliga intervjuer för att skaffa oss en överblick på helheten. 

Sedan såg vi över vilka naturliga enheter som finns, det kunde handla om flera meningar eller 

hela stycken som handlar om ett tema. Vi formulerade därefter ett tema eller en kategori för 

vad det stycket handlade om. Efter det ställde vi utifrån syftet för undersökningen frågor till 

varje tema. Slutligen knöt vi samman det centrala i den aktuella intervjun och därmed sållades 

det överflödiga bort (Kvale och Brinkmann, 2014: 247-248).  
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Citat är det vanligaste sättet att presentera resultatet man fått fram genom en 

intervjuundersökning (Kvale och Brinkmann, 2009: 299). Ofta använder forskaren citat som 

på något sätt ger exempel på det som lyfts i analysen, och sätten att göra detta varierar. Kvale 

och Brinkmann menar att det egentligen inte finns några regler för hur man ska presentera 

citaten, men de har listat en rad med tumregler som kan vara lämpliga. Exempelvis att man 

enbart ska använda sig av det bästa citatet om två citat säger ungefär samma sak, samt att 

citaten bör presenteras som korta då det annars finns en risk att läsaren tröttnar (2009: 

300-301). Med anledning av detta kommer vi att ta hjälp av citat för att lyfta fram exempel i 

vår analys.  
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4. Metoddiskussion  

4.1 Enkätstudie 

Vid kvantitativa studier, som vår enkätstudie, drar man slutsatser utifrån den fakta man 

kommit fram till och två saker ses som viktiga: reliabilitet och validitet. Med begreppet 

reliabilitet menas den tillförlitlighet en undersökning har. Att mätningarna i en undersökning 

gjorts på rätt sätt är en faktor som bidrar till att undersökningen får hög reliabilitet. Fler 

faktorer som är avgörande då det handlar om reliabiliteten är om man lyckats utesluta 

slumpfaktorn samt om flera som gjort undersökningen har kommit fram till samma sak 

(Thurén, 2007: 26).  

Att vi valt att skickat ut enkäten via webben är på grund av de fördelar som författaren 

Björn Lantz nämner kring metoden, att webbenkäter är “ett billigt och snabbt sätt att nå 

många respondenter samt att data registreras direkt när respondenten fyller i enkäten, dvs, det 

uppstår inga bearbetningsfel [...]” (2014, 49). Risken för bortfall är dock stor vid den här 

typen av enkäter och det är även stor risk för att urvalet, de som svarar på enkäten, inte liknar 

målgruppen. Enkätstudien baseras, som tidigare nämnt, på ett klusterurval eftersom tidsramen 

för uppsatsen är snäv. Att göra ett totalurval för den här undersökningen hade varit det 

optimala men att skicka ut en enkät till alla invånare i Västerbotten skulle inte ha varit 

förenligt med uppsatsens tidsperiod och dessutom krävt mycket resurser. Då vi har inte haft 

tillgång till en fullständig lista över alla invånare i samtliga kommuner i Västerbotten, har inte 

något stickprov ur hela populationen gjorts. För att nå ut med vår enkät har vi valt att 

distribuera den via Facebook, då det inte kräver några större resurser. Däremot kräver det att 

de svarande har ett Facebook-konto, vilket leder till ett urvalsfel då inte alla i den utvalda 

kommunen har chans att delta i undersökningen. Vi ser det dock som en fördel då det kan 

antas att personerna har datavana och därmed kan fylla i webbenkäten utan problem vilket 

minimerar risken för bortfallsfel på grund av ofullständiga enkäter. En annan faktor som 

påverkar vårt resultat är att vi inte vet vilka medlemmarna i grupperna är. Vi vet inte 

demografisk spridning, vilka åldersgrupper de tillhör eller om det exempelvis finns en 

överrepresentation av något kön, vilket gör att vårt urval inte är representativt. Vi är också 

medvetna om att det kan vara så att många som är medlemmar i gruppen inte bor i den 
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utvalda kommun. För att försöka komma tillrätta med detta problem så har vi dels valt att 

skriva en förtydligande text i början av enkäten där det framgår att det endast är personer som 

är fastboende i de utvalda kommunerna som vi söker och dels ha en kontrollfråga där de får 

fylla i sitt postnummer. Även om vi genomfört ett klusterurval och slumpat fram kommuner 

så kommer urvalet inte att vara representativt. Det är frivilligt att svara på enkäten, vilket 

medför en risk där de som väljer att svara på enkäten blir de som kanske har mest extrema 

åsikter i frågan och/eller känner sig mest benägna.  De som har svarat på enkäten är dock 

fortfarande Västerbottningar och publik till de medier vi har valt att undersöka och deras 

åsikter bör ändå ses som relevanta för undersökningen. Med större studie och mer tid hade ett 

bättre urval kunnat göras och på så vis också ökat representativiteten. Trots att urvalet inte 

speglar målpopulationen så kommer resultatet från enkätstudien ändå att kunna ge en 

fingervisning om vad publiken i Västerbotten tycker. 

4.2 Intervjustudie 

Larsåke Larsson har resonerat kring när det är passande att använda intervjuer som en 

kvalitativ metod. Eftersom en nyhetschef har stort inflytande och ofta har givits förtroende att 

ha just det, anser vi att kvalitativa intervjuer är passande då vi ämnar att undersöka chefernas 

egna uppfattningar (2010: 54). Jan Hartman menar att intervjuer är lämpliga att använda sig 

av när man till exempel vill fråga om beteenden (2004: 235). Ett exempel på en sådan fråga 

som vi har ställt till nyhetscheferna är ”Hur nyhetsvärderar ni?”.  

Den data som den kvalitativa forskningsintervjun baseras på, beror till stor del på 

intervjuarens kunskap i ämnet i fråga samt dennes personliga omdöme när det kommer till att 

ställa följdfrågor (Kvale och Brinkmann, 2014: 85). För att säkerställa att vi inte missar 

chansen att ställa relevanta följdfrågor kommer vi båda två vara närvarande vid tiden för 

samtliga intervjuer. På så sätt kan en av oss ha det största ansvaret för att genomföra intervjun 

med hjälp av den intervjuguide vi gjort, och den andre kan fokusera på det intervjupersonen 

säger och flika in med frågor om det behövs.  

4.2.1 Etik 
Kvale och Brinkmann listar de sju stadierna under forskning samt de etiska frågor som brukar 

uppstå (2014: 99-100). Det första stadiet är tematisering där det är viktigt att överväga syftet 
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med studien och vad den kan ge. Detta har vi tagit upp och kommer därför inte att skrivas om 

igen. Det andra stadiet är planering. Här har vi försäkrat oss om intervjupersonernas 

samtycke genom att maila dem, samt också övervägt vilka konsekvenser det skulle kunna 

innebära för intervjupersonerna att delta i vår studie. Dock har vi kommit fram till att det inte 

bör bli några konsekvenser som skulle kunna skada personen på ett eller annat sätt, detta då vi 

kommer att fråga om personernas vardagliga arbete och inte be om känsliga uppgifter. 

Intervjusituation är det tredje stadiet. För att minska risken för störningsmoment kommer vi i 

tid för intervjuerna att sitta i en lugn miljö. Det kan även vara bra att ha i åtanke hur intervjun 

skulle kunna skapa förändringar i intervjupersonernas självuppfattning, men då vi inte 

kommer ställa känsliga frågor har vi bedömt att detta inte kommer att vara ett problem. Det 

fjärde stadiet är utskrift, och genom att spela in och transkribera inspelningen försäkrar vi oss 

om att texten är överensstämmande med personernas uttalanden. Analys är det femte stadiet. 

Här handlar det exempelvis om ifall intervjupersonerna ska få ha inflytande över hur deras 

uttalanden ska tolkas, vilket dem i det här fallet inte kommer att ha då intervjuerna inte berör 

känsliga ämnen. Det sjätte stadiet är verifiering, vilket handlar om att forskaren är skyldig att 

redovisa den kunskap som framtagits som säkrad. Eftersom en nyhetschef är den som har 

sista ordet om exempelvis en publicering och detta ingår i personens arbetsuppgifter, bör 

denne kunna berätta om till exempel arbetet på redaktionen på ett korrekt sätt. Det sjunde och 

sista stadiet är rapportering. Att vår rapport kommer offentliggöras bör inte innebära 

konsekvenser för nyhetscheferna då det inte är känsliga frågor vi ska ställa.  

4.2.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Att man har undersökt det man ville undersöka ger undersökning hög validitet (Thurén, 2007: 

26). Detta säkerställer man genom att ställa relevanta frågeställningar och ha ett urval som är 

väl genomtänkt. Att intervjupersoner med rätt kunskap som ingår i urvalet, men också att den 

som intervjuar är insatt i ämnet och kunnig inom den metod som används.  

I den här uppsatsen är det redaktörer, eller andra kunniga om hur nyhetsvärderingen 

och rapporteringen på redaktionen sköts, som är informanter. De är experter på hur deras 

redaktion arbetar och sitt yrke som journalist, vilket gör att de ingår i det som Kvale och 

Brinkmann kallar för elitintervjuer. En fördel med dessa är att den maktasymmetri som 

vanligtvis finns i ett intervjusammanhang, där intervjuaren har kontrollen, kan balanseras ut 

förutsatt att intervjuaren har god kunskap inom ämnet och på så vis kan vinna en sorts respekt 
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hos intervjupersonen. ”Eliter är vana att få frågor om sina tankar och åsikter, och en 

intervjuare med viss sakkunskap om intervjuämnet kan vara en intressant samtalspartner” 

(Kvale & Brinkmann, 2014: 187). Som intervjuare har vi båda två i detta avseende en god 

kunskap om forskningsämnet i form av tre år på journalistutbildningen samt yrkeserfarenhet 

av att intervjua olika typer av människor från jobb på olika redaktioner. Det bör därför gå att 

skapa en god relation till de intervjuade som gör att de känner sig trygga att prata om ämnet.  

Intervjuerna kommer att ske på en ostörd plats inne på redaktionerna. En miljö som 

intervjupersonerna känner sig väl bekanta med och därmed kan de lättare svar på frågorna 

under intervjun.  

Reliabiliteten i undersökningar har med reproducerbarhet att göra, det vill säga att 

studien ska gå att upprepa. Det betyder att forskaren tydligt bör dokumentera alla steg i 

undersökningen. I intervjusammanhang handlar det mycket om huruvida det går att få samma 

svar av intervjupersonerna vid ett annat tillfälle eller om en annan person ställer frågorna 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 263). Författarna påpekar att man bör eftersträva en god 

reliabilitet men att vid en för hög strävan riskerar att förlora fördelarna med metoden så som 

kreativitet och variation. En kritik som ofta framförs är att ledande frågor som intervjuaren 

ställer kan komma att påverka resultaten. Men att ställa ledande frågor kan stärka 

reliabiliteten genom att man ”prövar tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifierar 

intervjuarens tolkningar. Ledande frågor behöver således inte minska intervjuernas reliabilitet 

utan många kan istället öka den” (Kvale & Brinkmann, 2009:. 188).  

Som vi nämnt tidigare är inspelning det vanligaste sättet att registrera en intervju och 

det är också den metod vi kommer använda oss av. Moberg (2010: 199) menar att en 

inspelningsapparat kan ha inverkan på vad intervjupersonen är villig att dela med sig av, 

vilket vi är väl medvetna om. Av den anledningen kommer vi att säga till när vi börjar 

inspelningen för att göra personen medveten om att vi kört igång. Vidare räknar vi med att 

nyhetscheferna åtminstone har en viss vana av inspelade intervjuer och inte skräms av 

apparatens närvaro.  

Kvale och Brinkmann (2014: 311-312) skriver att vissa resultat som framkommit efter 

en undersökning där intervjupersonerna valts ut efter särskilda kriterier, inte kan överföras på 

den totala populationen. Ett representativt urval får man genom att se till att de individer som 

tillhör urvalet är så lika individerna i den totala populationen som möjligt (Hartman, 2004: 

243). Eftersom vi valt ut våra intervjupersoner efter kriterier och inte vet om de här 
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personernas arbetssätt och ideal speglar den totala populationens arbetssätt och ideal, går det 

inte att generalisera utifrån intervjuundersökningens resultat. Däremot bör resultatet ge en 

fingervisning för vad som gäller för lokala medier.  
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5. Enkätstudie - Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas svaren från de enkäter som vi under två veckors tid samlade in. Vi 

kommer börja med att gå igenom bortfallet från datan och förtydliga vad det betyder för 

resultatet. Därefter presenterar vi demografin bland de svarande, följt av publikens syn på 

innehållet och sedan deras syn på tips till redaktioner.  

5.1 Enkätstudie - Resultat 

5.1.1 Bortfall och representativitet  
Efter två veckor stängdes enkäten ned och då hade 150 personer från Storuman svarat och 

101 från Vännäs. När vi senare gick igenom svaren, förekom dock en del bortfall. Ur datan 

från Storuman fick totalt 40 svar plockas bort och från Vännäs 22. Anledningen till detta var 

att 32 svarande antingen hade angett ett postnummer som inte stämde överens med vårt urval, 

eller angett ett felaktigt postnummer i form av för många siffror eller sitt personnummer. Sex 

stycken svar fick plockas bort på grund av att de tar del av ett annat medium än de fyra vi valt 

att undersöka. 24 svar fick vid bearbetningen av datan plockas bort då de angivit för många 

svar på fråga åtta, och där gränsen var satt till max tre. Därmed återstår 110 svarande i 

Storuman och 79 i Vännäs. Fråga sju har uteslutits på grund av att resultatet inte gav, för 

studien, något relevant svar.  

Viktigt att ha med sig under kommande presentation av resultatet är att urvalet för den 

här uppsatsen inte är representativt från början. Vi valde att skicka ut enkäten via 

facebookgrupper och därför hade inte alla invånare i de två undersökta kommunerna chansen 

att delta i studien. Det var sedan frivilligt att svara på enkäten och därmed har vi eventuellt 

tappat vissa åsikter och sidor. Resultatet från undersökningen är ej generaliserbart utan det går 

endast att tala om de individer som är med i undersökningen. De som har svarat på enkäten är 

dock fortfarande Västerbottningar och publik till de medier vi har valt att undersöka och 

kommer därför att benämnas som så under kommande kapitel.  

Inledningsvis har vi valt att presentera de två klustren, Storuman och Vännäs var för 

sig, samt visa på den gemensamma synen i stapeln som heter Västerbotten. Från och med 
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figur fyra så är det bara den gemensamma synen, det vill säga Storuman och Vännäs 

tillsammans, som presenteras.  

5.1.2 Demografi  

 
Den här figuren illustrerar vilken åldersgrupp de svarande från grupperna “Storuman” och 

“Vännäs” tillhör, samt den totala åldersfördelningen. Siffrorna som anges är i absoluta tal. Vi 

kan se att det är fler från Storuman som har svarat i alla åldersgrupper även om skillnaden i 

grupperna 31-40 år och 41-50 år, samt över 60 år, inte är så stor.  I åldersgruppen under 20 år 

har vi endast fått in svar från Storuman och i grupperna 21-30 år och 51-60 år finns en tydlig 

överrepresentation av svarande från Storuman jämfört med Vännäs.  
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Det här diagrammet visar vilken könsfördelning de svarande har i varje grupp och totalt. Vi 

kan här se att det i varje kluster är övervägande kvinnor som deltagit i studien och att en 

person i Vännäs identifierar sig som varken man eller kvinna.  

 
Detta diagram illustrerar vilket medium de svarande i huvudsak tar del av. Här kan vi se att 

VK är det mest populära mediet. Därefter kommer SVT följt av SR och sist VF.  
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Diagrammet visar vilket medium de olika åldersgrupperna tar del av i huvudsak. Diagrammet 

visas i procent. Här kan vi se att VK är det medium som de flesta i alla åldersgrupper tar del 

av. VF är det medium som de under 30 inte alls vänder sig till i första hand för nyheter, vilket 

gör VF till en tidning för de över 30 år. Åldersgrupperna 41-50 och 51-60 liknar varandra i 

fördelningen mellan medierna. De som är under 20 år använder heller inte radio i första hand 

och i de två äldsta åldersgrupperna är spridningen mer jämn kring vilken medium man i 

huvudsak använder. 
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Här illustreras vilka plattformar som SVT:s publik vänder sig till för att ta del av nyheter från 

SVT. Diagrammet visar gruppen “Under 20 år” enbart tar del av SVT:s nyheter via sociala 

medier. Vi kan också se att nyhetssändningarna i fyra av sex kategorier är det mest populära 

sättet att ta del av nyheter från SVT. Åldersgrupperna “51-60” och “över 60” liknar varandra, 

dock med skillnaden att fler i den förstnämnda gruppen tar del av SVT:s nyheter via sociala 

medier.  
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Detta diagram visar vilka plattformar som SR:s publik vänder sig till för att ta del av nyheter 

från SR. I gruppen under 20 år är det ingen som har valt SR som förstahandsval när det 

kommer till att ta del av nyheter från Västerbotten. Diagrammet visar också att det finns en 

likhet i grupperna “21-30 år” och “41-50 år” där ingen tar del av SR genom att lyssna via 

radio, app eller webb. I grupperna “31-40” och “Över 60” är spridningen störst vad gäller hur 

man tar del av nyheter från SR. I gruppen “51-60 år” är det ingen av de svarande som tar del 

av SR via sociala medier. Vi kan se att det mest populära alternativet för att ta del av SR:s 

nyheter är via app eller webb.  

 

 
I det här diagrammet visas vilka plattformar som VK:s publik vänder sig till för att ta del av 

nyheter från VK. De under 50 år tar framförallt del av VK:s nyheter via digitala plattformar. 

Vi kan också se att alternativet “Webb, app utan prenumeration” dominerar bland de svarande 

i åldersgrupperna under 20 år, 21-30 år, 31-40 år och är stort bland 41-50 år samt 51-60 år. 

Benägenheten att prenumerera ökar med åldern, och för de över 40 år är papperstidningen 

populär. För de över 60 år dominerar papperstidningen. Åldersgruppen 31-40 år sticker ut 

som den åldersgrupp där många väljer att ta del av nyheter från VK via sociala medier.  
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Diagrammet illustrerar visar vilka plattformar VF:s publik vänder sig till för att ta del av 

nyheter från VF. Här går att se att VF är en tidning som de över 30 år väljer att vända sig till 

för att få nyheter om Västerbotten och att majoriteten har en prenumeration. Det går även att 

se att ingen av de svarande tar del av VF:s nyheter via sociala medier och att det mest 

populära alternativet är att ta del av VF:s nyheter via papperstidning, 
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Diagrammet visar i absoluta tal att det största behovet som Västerbottningarna har när det 

kommer till att ta del av nyheter är att få information om omvärlden. Koppla bort från 

vardagen var det alternativ som var minst populärt. Det går också att se att det är jämnt 

mellan behoven kunna delta i sociala sammanhang och bilda mina egna tankar och åsikter. 

5.1.3 Publikens syn på mediernas rapportering: 

 
 
I det här diagrammet ser vi vilka nyheter som Västerbottningarna är mest intresserade av. 

Som svarsalternativ fick de respondenterna max ange tre ämnen var. De tre ämnena som fick 

mest svar var 1) Olyckor och brott, 2) Politik, 3) Familjenyheter. Sedan var det jämnt mellan 

4) Nöje och 5) Utrikesnyheter och 6) Sport. Det som publiken var minst intresserade av var 

insändare, debatt, ledare och kommentar, ekonomi, kultur och annat. Exempelvis på det som 

de svarande själv skrev in var “lokala nyheter”, “allt som händer lokalt”, “Saker som händer i 

mitt närområde”. 
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Diagrammet visar det som Västerbottningarna tycker att det rapporteras för lite om och även 

här fick de svarande ange max tre svar. Ämnena som fick flest svar var 1) Nöje, 2) Kultur och 

3) Politik. Till skillnad från föregående diagram kan man här se att många svarat 4) Annat, 

och därmed skrivit in ett eget svar. Vid en genomgång av vad respondenterna själva skrivit in, 

går det att se att “lokala nyheter” och “inlandet” är det som många tycker att det rapporteras 

för lite om. Övriga ämnen såsom olyckor och brott, ekonomi, utrikesnyheter, familjenyheter, 

debatt och insändare var det jämnt mellan och de alternativ som fick minst svar var ledare och 

kommentar och sport.  
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I det här diagrammet går det att se att 1) Sport är det ämne som absolut flest tycker att det 

rapporteras för mycket om, följt av 2) Politik, 3) Kultur. Därefter är det jämnt mellan 

kategorierna olyckor och brott, utrikesnyheter, nöje, debatt, ledare och kommentar och 

ekonomi. Minst svar fick familjenyheter, insändare och annat. Det var väldigt få som svarade 

annat på den här frågan men av de som svarade så sa majoriteten “Vet ej” som svar. 
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Den här grafen visar vilka geografiska områden som de svarande helst vill ha nyheter från. I 

topp är den kommun som de svarande bor i, följt av hela länet och sedan hyperlokala nyheter 

som samhället, tätorten eller byn de bor i. Västerbottningarna är mindre intresserade av 

nyheter från angränsande kommuner och län samt hela landet.  

 
Önskningar från publiken. (se bilaga 4) 

En av frågorna vi ställde till de svarande av enkäten var: Vad önskar du att medierna 

rapporterade mer om? På den här frågan fanns inga svarsalternativ utan de svarande fick 

istället själva fylla i, om de ville, vad för nyheter de vill ha. Efter att ha gått igenom svaren 

kunde vi se olika teman i svaren. Det som flest, 56 personer, angav att de ville ha mer av var 

lokala nyheter. Exempelvis på termer som användes var “Lokala nyheter och händelser”, 

“Vad som händer lokalt” och“Lokala händelser och lokal utveckling”. Förutom lokala nyheter 

gav många svarande även exempel på olika ämnen de gärna vill att medierna rapporterade 

mer om. En del ämnen var mer generella såsom om “politik”, “granskningar”, “riksnyheter” 

och  “samhällsproblem, medan andra var mer konkreta exempelvis “Klimatförändringen, hur 

det påverkar oss som bor i Västerbotten”, “Reportage om ungdomar, familjer från ett annat 

land”, och “Skellefteå AIK”. Två teman som stack ut var “positiva nyheter” som något de 

önskade mer av samtidigt som elva personer uppgav att de ville ha mer nyheter om “lokala 

evenemang” och “inlands aktiviteter”.  
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I den här grafen framgår Västerbottningarnas attityder till påståendet om i fall medierna 

rapporterar tillräckligt om deras kommun. De blå fälten visar att det i stort sett är tre av fyra i 

alla åldergrupper som är negativt inställda till rapporteringen av den egna kommunen. 

Gruppen över 60 år är den grupp där upplevelsen att rapporteringen inte är tillräcklig, är som 

störst jämfört med de andra åldersgrupperna.  
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Det här diagrammet illustrerar Västerbottningarnas attityder till påståendet ifall medierna ger 

dem informationen de behöver för att ha möjlighet att påverka den lokala politiken. De blå 

fälten visar att majoriteten av de svaranden i alla åldersgrupper inte tycker att de får den 

information de behöver för att kunna påverka den lokala politiken. Gruppen under 20 år är 

den åldersgrupp som har högst antal positivt inställda till att medierna ger dem information 

om den lokala politiken. Även i grupperna 41-50 år och över 60 år finns det dem som 

instämmer helt i påståendet, samtidigt tycker de flesta i de grupperna att det inte stämmer alls 

eller bara till viss del. I åldersgruppen 31-40 år är antalet positiva lägst.

 

Den här grafen illustrerar i vilken utsträckning som Västerbottningarna litar på att de lokala 

medierna rapporterar om sådant som är relevant och intressant för dem. Här visar de röda 

fälten att de två yngre åldersgrupperna litar i högre utsträckning på att medierna rapporterar 

om sådant som är relevant för dem än de som är över 30 år gamla.  
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5.1.4 Publikens syn på kontakt med lokala medier: 

 
Den här grafen visar hur stor del av de svarande som någon gång tipsat en redaktion. Här går 

att se att det i alla åldersgrupper är fler som inte har tipsat än de som har gjort det. Av totalt 

143 svar har 35 personer någon gång tipsat en redaktion, vilket är 24,5 %.  

 

Varför publiken har tipsat om nyheter? (bilaga 5) 

Vi ställde en följdfråga till de som svarat att de någon gång tipsat en redaktion, och det vi 

ville veta då var varför publiken hade tipsat. Efter att vi delat in svaren i teman kunde vi se att 

17 personer angivit att de tipsat på grund av att de tyckte att grejen var intressant, viktig eller 

av allmänt intresse. Det gick också att se att flera angett specifika ämnen som “ljusfenomen”, 

“idrottshändelse” eller “pga hur sjukvården år” som anledning till att de tipsat.  

 

Vad publiken uppger att tipsen de lämnade ledde till. (bilaga 6) 

Som en följdfråga till varför de tipsat ställde vi frågan “Vad hände med ditt tips?”. Av de 42 

som svarade var det 23 personer som uppgav att medierna hade rapporterat om deras tips och 

16 som uppgav att det inte hade hänt någonting med tipset. De övriga tre sa att det var både 

ock, ibland blev det nyheter, ibland inte. 

Publiken om varför de inte tipsar. (bilaga 7) 

41 



 

En fråga vi ställde till de som svarat “Nej” på frågan “Har du tipsat en redaktion om 

nyheter?” var “Varför har du inte tipsat en redaktion?” (se bilaga 7). Här på fråga 17 fick 

respondenterna fylla i sitt svar själva. Det vi kunde se när vi sammanställt svaren i olika 

teman var att de mest populära svaren var av karaktären “Har inte haft något att tipsa om” 

vilket 35 personer svarade. Vi kunde också se att vissa personer som svarat något i stil med 

att de inte haft något att tipsa om, också nämnt att de inte vet vad som är intressant nog. Det 

gick också att se att kring ett tiotal personer inte känt behovet av att tipsa eller känner att de 

haft anledning att göra det. Sju personer angav att de inte tipsat på grund av slöhet och åtta 

personer skrev att de inte tänkt på att de kunnat tipsa. En annat tema vi kunde se och som 

några personer svarat var att de inte vet hur man gör för att tipsa. Nio personer svarade att de 

inte tipsat på grund av “dålig respons” eller “Ingen mening. De rapporterar ändå bara från 

Umeå [...]”.  

 

 
 
Till de personerna som sade sig ha tipsat en redaktion någon gång ställde vi frågan “Hur ofta 

har du tipsat en redaktion?”. Den här grafen visar hur många personer som säger sig ha gjort 

det någon gång per år eller någon gång i halvåret. Ytterligare två svarsalternativ fanns, 

“Någon gång per vecka” och “Någon gång per månad”, men eftersom ingen av de svarande 
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kryssat för de alternativen kom de inte med i grafen. Här kan vi se att majoriteten av de 

svarande på den här frågan har tipsat en redaktion någon gång per år.  
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5.2 Analys - Enkätstudie 
Utifrån figur 1-9 har vi kunnat se att de som svarat på enkäten främst bor i Storuman och är 

kvinnor i medelåldern. Det finns därmed en underrepresentation av det vi tidigare i uppsatsen 

kallat kust-gruppen, samt mäns åsikt och framförallt yngre generationer.  

Tidigare forskning har visat att TV-mediet är det medium som flest använder dagligen 

(Ohlsson, 2018: 9). Vår undersökningar har visat att det framförallt är äldre personer som tar 

del av nyheter via radio och TV, vilket också stämmer överens med statistik från 

mediebarometern (2018: 33). I alla åldersgrupper fanns sociala medier med som en plattform 

dit många vänder sig för att ta del av nyheter från de lokala medierna. Att konsumera nyheter 

via sociala medier är dock ett sätt att ta del av nyheter utan att göra ett aktivt val. 

Det behov som Västerbottningarna ämnar att fylla genom att ta del av lokala nyheter 

är framförallt att få information som gör att de kan förstå omvärlden. Resultatet styrker det 

Andersson & Ahlbom (2018: 22) kommit fram till om att svenskar ser nyhetskonsumtion som 

en “plikt” för att kunna vara en god medborgare. För att publiken ska ta del av de lokala 

mediernas rapportering behöver nyheterna därför handla om sådant som “förser människor 

med upplysningar som är centrala för att kunna förstå och få kunskap om omvärlden” 

(Andersson, 2014: 13). När det kommer till ämnen som Västerbottningarna är intresserade av, 

så handlar det främst om hårda nyheter så som olyckor och brott eller politik men även mjuka 

nyheter i form av familjenyheter. En ämneskategori som fick väldigt många svar och som 

stack ut, med tanke på att det är lokala medier vi undersöker, är utrikesnyheter. Att just 

utrikesnyheter finns med i topp fem av de nyheter man är intresserad av kan ha att göra med 

det tidigare nämnda behovet av att förstå omvärlden, men mer forskning skulle behövas för 

att kunna fastslå en anledning. 

Ett av de ämnena som publiken visade sig vara minst intresserade av är kultur. 

Däremot är det både ett av de topp tre ämnen som publiken tycker att medierna rapporterar 

för lite om och för mycket om. Till skillnad från kultur så var politik ett ämne som publiken 

ansåg sig vara väldigt intresserad av men likt kultur så är det också ett ämne som publiken 

tycker att medierna rapporterar för mycket och för lite om. Den här uppsatsen ger inte svar på 

vad det är som gör att publiken tycker så, men det är ett intressant resultat som skulle gå att 

forska vidare på. Det som kan ha påverkat resultatet är att vi kan se att vi fått in fler svar på 
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frågan vad publiken är intresserade av, jämfört med frågorna om vad det rapporteras för lite 

respektive för mycket om. Tidigare forskning om Västerbottens lokala mediers 

webbrapportering har visat att medierna tenderar att rapportera främst om brott och olyckor, 

och sport (Kalla, 2018: 42). Enligt vår undersökning är publiken väldigt intresserade av 

olyckor och brott och de ser gärna att det rapporteras mer om det. Sport var dock det ämne 

som Västerbottningarna tycker att det rapporteras absolut för mycket om (se figur 12), och det 

var heller inte ett ämne som de varken önskade sig mer av (se bilaga 4) eller var intresserade 

av (se figur 10).  

Tidigare forskning om publikens tilltro till medier har visat att de yngre är mer kritiska 

till massmedier än äldre (Bergström, 2016: 378). I vår undersökning har det visat sig vara 

tvärtom. På frågan om Västerbottningarna tycker att deras lokala medier rapporterar om 

sådant som är intressant och relevant för dem att veta, var majoriteten av de under 30 år 

positivt inställda (se figur 16). De över 30 var övervägande negativa till påståendet. I 

resultatet från studien har vi kunnat se att det är fler över 30 år än under 30 år, som deltagit. 

Västerbottningarnas inställning stämmer överens med tidigare publikforskning om 

svenskarnas medievanor som visat att varannan svensk inte orkar ta del av nyheter på grund 

av att medierna inte rapporterar om sådant som är relevant eller intressant (Andersson, 2017: 

280). Att den större delen av de svarande inte känner att medierna rapporterar om sådant som 

är intressant och relevant för dem blir också problematiskt för mediernas roll i samhället. Det 

låga förtroendet från sin publik gör att man får svårt att legitimera sin verksamhet 

(Andersson, 2009: 19). 

Vi har tidigare skrivit om Nygren och Althén (2014: 25) som konstaterat att den lokala 

journalistiken är viktig för att medborgare i ett samhälle ska ha möjlighet att skaffa sig en 

lokal identitet och kollektiva referensramar för att det lokala samhället ska hållas ihop. De 

skriver också att det egentligen inte spelar någon roll vilka ämnen de lokala nyheterna handlar 

om, alla är lika viktiga för ovan nämnt. Detta kan vi också se tendenser till att publiken 

tycker, då just det lokala är återkommande när publiken får välja vad de vill ha mer nyheter 

om. Både när vi ser till vad publiken själva skrivit att de vill se mer nyheter om (se bilaga 4) 

och när vi ser till vilka områden publiken är intresserade av (se figur 13) kan vi se att det 

lokala dominerar. Tre av fyra är också mer negativt än positivt inställda till påståendet om att 

de lokala medierna rapporterar tillräckligt om deras egna kommun.  Detta kan ses som att 

publiken i Västerbotten upplever att de inte får den information de behöver om det lokala 
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samhället och att de därmed skulle kunna ha svårare att bilda sig en identitet samt kollektiv 

referensram tillsammans med resten av invånarna.  

För att demokratin ska fungera är en av mediernas viktigaste uppgift, enligt 

Strömbäck och Nord (2012: 16) och Nygren och Althén, (2014: 8), att se till att medborgarna 

i ett demokratiskt samhälle har den information de behöver för att kunna göra aktiva val. I 

Västerbotten är det bara en av fyra som anser att de lokala medierna ger dem den information 

de behöver för att kunna påverka den lokala politiken (se figur 15).  

När vi ser till att de flesta av respondenterna inte tipsat en redaktion någon gång (se 

figur 17) samt till att de som tipsat gör det sällan (se figur 18), kan vi anta att det råder en 

journalistdominans i relationen mellan publiken och journalisterna. Att publiken inte kommer 

med tips gör att det blir upp till journalisterna att styra över materialet. Journalisterna får 

makten över vilka händelser som väljs ut och hur nyheterna konstrueras (Falkheimer, 2012: 

159-161). Av de som angett att de någon gång tipsat en redaktion var det strax över hälften 

som angav att medierna gick vidare och gjorde något av deras tips (se bilaga 7). Publiken 

verkar därmed uppleva att det ändå ger något att tipsa redaktionerna. Det finns därför 

anledning att tro att om fler ur publiken skulle tipsa, så skulle relationen mellan publik och 

redaktion kunna gå från journalistdominans till samverkan, vilket innebär att nyheter skapas 

genom interaktion mellan parterna. Något som Jesper Strömbäck (2014: 148) menar är av stor 

viktig för både journalistiken och källorna. Vidare kunde vi se att de flesta som inte tipsat 

avstått från att göra det på grund av att de själva upplever att de inte har haft något att tipsa 

om. Vilken anledningen är till att publiken resonerar så går att diskutera och skulle kräva 

vidare studier för att ta reda på. 
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6. Intervjustudie - Resultat och analys  
I det här kapitlet kommer resultaten från de fyra intervjuerna med redaktörer för 

Västerbottens lokalmedier att presenteras. Resultatet är indelat efter samma kategorier som i 

intervjuguiden.  

6.1 Lokaljournalistiken och journalistiska ideal 
Vi har tidigare skrivit om Nygren och Althén som menar att den lokala journalistiken är av 

stor vikt för ett samhälle (2014: 8). Detta på grund av att det är via lokala medierna som 

befolkningen får information vilket gör att de kan engagera sig i samhället (Nord & 

Strömbäck, 2012: 16). Exempelvis är det de lokala medierna som granskar makthavare på 

lokal nivå. Samtidigt står de lokala medierna likt övriga medier inför förändringar. Nygren 

och Althén skriver om att resurserna för den lokala journalistiken minskat och att 

nedskärningar inom området är ett faktum (2014: 25). Detta speglas i de svar vi fått från 

redaktörerna när vi frågade hur de skulle beskriva lokala mediers roll i samhället idag. Alla 

upplevde att den har förändrats med tiden. Maria Brändström på SVT berättade att hon 

upplever att mediernas roll krymper:  

 

“Förut hade alla en tidning som man läste och visste vad som hände överallt. Nu är det                 

inte så. Och färre tittar på tablå-tv, slår på tvn och tittar en speciell tid. Utan man tar                  

del av nyheter när något stort händer, då vill man veta men annars så är många i sina                  

egna mer eller mindre stora bubblor.” 

- Maria Brändström, SVT.  

 

Synen som redaktörerna på de lokala medierna i Västerbotten har på mediernas roll i 

samhället skiljer sig inte avsevärt mot hur andra medier på nationell eller internationell nivå 

skulle beskriva sin verksamhet. Det är till största del de traditionella journalistiska idealen 

som ligger till grund för verksamheten både inom public service och privatägda medier. Likt 

det som Nygren och Althén (2014: 8), Weibull och Wadbring (2014, 295),  Kovach och 

Rosenstiel (2007, 20), Djerf-Pierre och Wiik, (2012 184-185) och Allern (2012, 236) skriver 

om lokala mediers ideal, är ett av de viktigaste att granska makten samt att vara opartiska och 
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objektiva. Tre av fyra av redaktörerna på de lokala medierna i Västerbotten framhöll att 

granskningar är viktiga för den lokala demokratin. Patrick Krainer på VK menade att 

granskningarna gör att information kommer fram vilket i sin tur leder till att invånare kan 

bilda sina egna åsikter och därmed bli aktiva samhällsmedborgare:  

 

“[...]När vi tittar på det, så är det ju något som folk kanske använder sen för att bilda 

sig en uppfattning om de vill fortsätta rösta på det partiet eller fortsätta köpa det här 

företagets varor.” - Patrick Krainer, VK. 

 

Andra ideal som redaktörerna för de lokala medierna i Västerbotten nämnde var “sanning”, 

“saklighet”, “opartiskhet” och “förklarande”. Det förändrade medielandskapet har i och med 

digitaliseringen lett till att vem som helst idag kan publicera texter på nätet. Via sociala 

medier kan människor nå stora massor med vilken information som helst. Sociala medier har i 

tidigare forskning visat sig växa allt starkare som nyhetsförmedlare (Jervelycke Belfrage & 

Bergström, 2017: 305) och därför tror redaktörerna att en viktig roll som medierna måste axla 

är att vara den trovärdiga källan. Magdalena Martinsson på SR berättade att mediernas 

trovärdighet är viktig för att skilja sig från andra informationskällor:  

 

“Det är viktigt i och med att det är många som publicerar saker, som kanske inte alltid 

stämmer, så det är väldigt viktigt att vi har våran trovärdighet[...].” - Magdalena 

Martinsson, SR.  

 

Ulrika Andersson som skrivit en rad forskningsrapporter på journalisters relation med sin 

publik, menar att publikens förtroendet är viktigt för att journalistiken ska kunna legitimera 

och driva sin verksamhet (2009: 19). För att vinna sin publiks förtroende så handlar det till 

stor del om att rapportera om sådant som publiken känner är relevant och intressant för dem 

att ta del av (Andersson, 2017: 280). Idag har medierna alla möjligheter att mäta sin publiks 

intressen. Schori (2016: 40) menar att det finns två anledningar till varför man väljer att mäta 

klick. Den ena är det som public service-medierna säger sig använda sina klick-mätningar till 

och som forskare i Singapore sett, att klicken ofta styr hur nyheter presenteras och sprids mer 

än vad nyheterna ska innehålla (Tandoc, 2014: 13). Den andra anledning handlar enligt 

Schori om att medierna “vill ha en valuta att gå efter i sin försäljning av annonser” (2016: 40). 

48 



 

I intervjuerna har det framkommit att det finns två olika perspektiv på hur medierna bör 

förhålla sig till publikens intressen och behov. Erik Isberg på VF håller med Andersson om att 

medierna, för att ha rätten att syssla med journalistik, bör anpassa sig till sin publiks behov 

och intressen: 

 

“Vi har ju bara ett existensberättigande om vi skriver om saker som folk är 

intresserade av. Förmodligen har vi inga läsare om vi utgår från oss själva och tänker 

att det här det absolut viktigaste som jag eller redaktionen tycker. [...] Om vi inte 

skriver om sådant som folk är intresserade av då spelar det egentligen ingen roll hur 

bra journalistiskt hantverk vi har gjort.” - Erik Isberg, VF. 

 

Vi kan anta att de två dagstidningarna i Västerbotten som är privatägda och som måste sälja 

nyheter för att få ekonomin att gå runt, tar mer hänsyn till publikens intressen till skillnad från 

public service-medierna där man har en annan syn. Maria Brändström menade att det som 

publiken vill ha eller klickar på inte är lika viktigt för nyhetsvärderingen, då man på SVT inte 

behöver sälja nyheter: 

 

“Jag tänker särskilt webbsiffror, vad folk har klickat på, vad folk vill ha. Det måste vi 

ju liksom hantera men det är inte det som styr. Vi behöver ju inte gå på det som har 

mest klick, då vi inte får annonsintäkter därifrån.”  

- Maria Brändström, SVT. 

 

Även om public service-medierna inte behöver ta hänsyn till vad som det klickas på så kan de 

ändå inte bortse från det. Något som styrker både Schoris (2016: 78) och Lindquists (2010: 

16) forskning om att medierna inte kan undvika att på ett eller annat sätt använda sig av 

statistiken från klicken. Hur medierna finansieras spelar därmed en stor roll för hur nära man 

som medium säger sig stå sin publiks intressen och behov. En säker inkomstkälla gör att man 

som medium kan stå närmare de journalistiska idealen så som objektivitet och opartiskhet 

men längre bort från sin publik. En osäker inkomstkälla gör att man lyssnar mer till vad 

publiken vill och inte vill ha.  
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6.2 Nyhetsvärdering och gatekeeping 

Likt tidigare forskning har konstaterat (Falkheimer, 2012: 158-159) är en gatekeeper en 

person som bestämmer hur nyheter förmedlas i en grupp eller vad som passerar olika filter. 

Gatekeepingprocessen kan även ses som en process där urvalet sker på olika nivåer (Weibull 

& Wadbring, 2014: 279). När vi gick igenom intervjuerna kunde vi se en skillnad mellan de 

privatägda medierna och public service-medierna, nämligen att gatekeepingprocessen sker på 

ytterligare en nivå hos SVT och SR jämfört med VK och VF. På VK och VF har man inget 

dagligt morgonmöte och redaktörerna har ett stort förtroende för reportrarna som själva får ett 

stort ansvar i att hitta egna nyheter och välja vad som är eller inte är intressant nog att 

rapportera om. Patrick Krainer menade att på VK ges reportrarna ansvaret att nyhetsvärdera 

själva: 

 

”Reportrarna har ju egna uppslag naturligtvis, de vill ju bolla vad de ska göra och om 

det är värt. De är ju rutinerade många och har rätt bra koll på nyhetsvärderingen 

själva” – Patrick  Krainer, VK.  

 

På public service-medierna välkomnas tips från alla reportrar under det dagliga morgonmötet, 

men i slutändan är det upp till redaktörerna att bestämma vilka jobb man ska gå vidare med. 

Magdalena Martinsson på SR berättade att de först har morgonmöte och efter det delas jobben 

ut till reportrarna:  

 

“[..]Vi bestämmer vad de ska få göra och så hugger de in på det.” – Magdalena 

Martinsson, SR. 

 

Tre av fyra redaktörer från lokalredaktionerna i Västerbotten uppgav att det var svårt att 

beskriva hur man nyhetsvärderar och alla fyra redaktörer, bland annat Erik Isberg på VF, 

nämnde att det är någon sorts känsla som styr vad som blir en nyhet eller inte:  
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“[...]Sedan har vi väl också någon sådan där journalistisk magkänsla från dag till dag 

att det här är en bra nyhet, och ibland är det lite svårt att sätta fingret på vad det är som 

gör att man ändå tycker det.” - Erik Isberg, VF. 

 

Här kan vi se att det som Schori (2016: 78) skrivit om, att det tidigare var magkänslan som 

många gånger fick styra nyhetsvärderingen, fortfarande är aktuellt för de lokala medierna i 

Västerbotten. Men under intervjuerna kunde vi ändå identifiera ett antal kriterier som 

samtliga av redaktörerna på Västerbottens lokala medier sa att det använder sig av i sin 

nyhetsvärdering. Dessa var: känsla/erfarenhet, snackisar, egna grejer, resurser och vad som 

berör/engagerar många. Vi har tidigare nämnt att ett mediums täckningsområde är av basal 

betydelse när det bland annat kommer till nyhetsvärdering (Allern, 2012: 239-240). Vilka 

täckningsområden som de fyra lokala medierna har skiljer sig åt. Erik Isberg på VF berättade 

att de har ambitionen att täcka hela Västerbotten, men säger att de är medvetna om att de inte 

har resurserna som krävs för att få en jämn spridning av nyheter från alla områden:  

 

“Vi har en ambition att täcka alla 15 kommuner och då säger det sig självt att då blir 

det inte riktigt hundraprocentigt överallt hela tiden. För att resurserna inte räcker till, 

och vi måste prioritera och då gör vi nog så att vi prioriterar där vi har flest läsare.” - 

Erik Isberg, VF. 

 

VK täcker medvetet inte hela Västerbotten, utan utelämnar de nordligaste områdena, Norsjö, 

Malå och Skellefteå. Detta på grund av att de har för få läsare i de kommunerna, men vid 

större händelser får de ta del av Norrans material genom ett samarbete mellan tidningarna. 

Patrick Krainer på VK berättar att de väljer att prioritera nyheter som berör många, och då 

menar de många av sina prenumeranter:  

 

“Det är såklart att man vill ju att det ska beröra många. Det ska inte vara för en väldigt 

smal krets, då är det ju svårt att få många av våra läsare att intressera sig för det.” - 

Patrick Krainer, VK.  

 

På SVT vill man att det ska kännas som att deras sändningar visar nyheter från hela 

Västerbotten. De har något som de kallar för inlandsveckor då en reporter reser ut till vissa 
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kommuner i länet. Dock tar man hänsyn till exempelvis resurser och reportrarnas arbetsmiljö, 

vilket gör att man vid varje resa måste prioritera några av alla kommuner som man ska åka till 

just den veckan. På SR sa man att deras uppdrag är att sända radio för Västerbottningar med 

Västerbottningar, men uppgav även att det blir mycket fokus på Umeå. Så även om public 

service-medierna har som uppdrag att spegla hela befolkning och landet (SOU 2018: 50, 132) 

och har en säker inkomstkälla lyckas de ändå inte med uppdraget. Sammanfattningsvis blir 

kommunbevakning i samtliga medier ojämn och vitfläckar i rapporteringen uppstår hos alla 

medier.  

En faktor som styr bevakningen är den Umeå-centrering som Hanna Kalla (2018:42) 

fann i mediernas webbrapportering, och som alla redaktörer såg som naturlig. Att Umeå är det 

område som får mest bevakning beror till stor del på att de flesta av reportrarna på respektive 

medium bor och jobbar på orten. Redaktörerna, däribland Maria Brändström på SVT, 

resonerade som så att då det bor flest människor från Västerbotten i Umeå så är det självklart 

att det blir ett större fokus på den kommunen:  

 

“Nej, men det är ju inte förvånande och jag tänker att det är så det ska vara. För det är 

den största staden, det är flest som bor här och det händer mycket här. Det vore ju 

konstigt om vi hade fler grejer från Vilhelmina.” - Maria Brändström, SVT.  

 

En annan faktor som bidrar till den ojämna bevakningen är att medierna tenderar att 

rapportera mer om de kommuner där de har flest källor och kontakter. Erik Isberg på VF 

beskriver förhållandet mellan bevakningsområde och journalisters närvaro med att likna det 

vid det filosofiska dilemmat hönan och ägget:  

 

“[...]Jag skulle kunna tänka mig att det är Umeå, Lycksele och kanske Vilhelmina. Ja, 

det är väl kanske de. Vi har väl reportrar där på plats för att vi har relativt många 

läsare där, och vi har relativt många läsare där för att vi har folk på plats. Det kan vara 

svårt att veta vad som var först” - Erik Isberg, VF. 

 

Det här styrker tidigare forskning på området av Nygren och Schjærff Engelbrecht (2018: 

22-26) och Allern (2012: 239-240) som har visat att landsbygdskommuner utan 

lokalredaktioner hamnat i skymundan för mediernas bevakning. Det är därför troligt att 
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invånarna i Västerbotten får en bild av att landsbygd och mindre kommuner inte är lika 

viktiga som de större städerna (Strömbäck, 2014: 102).  

När det sedan kommer till vilka ämnen som de lokala medierna i Västerbotten 

rapporterar mest om på webben såg Hanna Kalla att det var brott och olyckor och sport (2018: 

42). Att det skrevs mycket om just brott och olyckor var det ingen av redaktörerna som var 

särskilt förvånade över och samtliga medier var medvetna om att de skrev mycket om de 

ämnena. Att det blir så beror troligen på att det krävs lite resurser för att dessa ämnen ska bli 

nyheter, de är så kallade “enkla nyheter”, ett av de kriterier som Schori räknar upp i samband 

med hur journalister bör tänka gällande nyhetsvärdering (2016: 55-56). Däremot var nyheter 

om just brott och olyckor något som de flesta redaktörer, däribland Maria Brändström, ville 

dra ner på:  

 

“Det ska vara större brott för att det ska komma med i sändningen. Så att folk inte 

känner att det händer så mycket kriminalitet, för vi har ju lägst andel anmälda brott i 

Västerbotten.” - Maria Brändström, SVT. 

 

När medierna rapporterar mycket om ett ämne i förhållande till andra ämnen riskerar man att 

ge publiken en skev bild av verkligheten, vilket tre av de fyra lokala medier i Västerbotten 

verkar vara måna om att undvika.  

Det man istället vill satsa på är att ha en agendasättande rapportering. Alla fyra 

redaktörer uppgav under intervjuerna att de ville ta fram egna nyheter som inte något annat 

medium har och som gör att det skapas debatt i samhället eller politiken. De egna nyheterna 

är sådant som ges stor plats i rapporteringen nästan oavsett vad som händer under dagen 

förklarar Magdalena Martinsson på SR:  

 

“Det var ganska många färdiga inslag men sedan började det brinna i skoterhotellet i 

Umnäs och då blir det ju ett extra inslag som vi definitivt inte kan undvika och vi 

måste berätta det så fort som möjligt. Så då tränger ju det lite ut de andra nyheterna 

som vi hade planerat, men även i det läget så ska vi ge utrymme för våra egna nyheter. 

Det är de som går först.” - Magdalena Martinsson, SR.  
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De “egna”, unika nyheterna är ett viktig kriterium för medierna (Schori, 2016: 55-56), detta 

för att sticka ut och locka till sig en publik. Men i och med att det är dessa nyheter som 

prioriteras så kommer det också, likt det som tidigare medieforskning visat om journalistiken 

makt över publiken, att påverka publiken i att tro att det är just de här frågorna eller ämnena 

som är särskilt viktiga (Strömbäck, 2014: 102). Även om det kan finnas viktigare ämnen som 

publiken egentligen borde få information och nyheter om.  

6.3 Redaktörernas syn på kommunikationen med publiken 
 
Redaktörerna för de lokala redaktionerna i Västerbotten beskriver alla att de finns 

representerade på ett flertalet plattformar såsom via deras hemsidor, sociala medier eller 

appar. De försöker även vara ute och träffa människor på offentliga platser. För att få kontakt 

med redaktionerna går det för publiken att ringa, maila, skicka direktmeddelanden på sociala 

medier, skicka brev eller besöka redaktionerna. Erik Isberg på VF tillsammans med de andra 

redaktörerna upplever dock att kommunikationen i många fall är enkelriktad trots deras 

tillgänglighet.  

 

“Det blir ju ändå väldigt mycket att vi trycker ut, vi skriver och skickar åt deras håll, 

men det är en ganska liten rännil åt andra hållet.” - Erik Isberg, VF.  

 

Den enkelriktade dialogen är ännu ett tecken på att det råder en journalistdominans då det gör 

att det blir journalisterna som får stå för initiativen att kontakta källorna (Falkheimer, 2012: 

159-161). När redaktionerna väl kommer i kontakt med publiken så handlar dialogen enligt 

Maria Brändström på SVT om att något i deras bevakning har blivit fel:  

 

“[...] när folk mailar eller så “nu är det bara Umeå-nyheter eller bara om det här”. Ja, 

men tipsa gärna om annat, skriv inte bara att det är dåligt utan ge oss tips.” - Maria 

Brändström, SVT. 

 

Redaktörerna uppgav ändå att de får in tips från sin publik och att det rör sig om “ungefär ett 

per dag” (SR), “dagligen” (VF), “kanske 4-5 stycken per dag” (SVT) och “ett antal mail från 

läsare varje dag” (VK). Medieprofessorn Jesper Strömbäck (2014:148) har konstaterat att 
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tipsen från publiken är av stor betydelse för journalistiken. Redaktörerna i studien däribland 

Patrick Krainer från VK resonerar på ett liknande sätt. 

 

“Vi vill ha tips. Det är jätteviktigt. Det tror jag varenda nyhetsredaktion skulle säga att 

utan tips skulle vi inte vara någonting.” - Patrick Krainer, VK. 

 

Trots att tipsen är viktiga för det redaktionella arbetet och att redaktionerna idag får in tips så 

är det enligt samtliga redaktörer inte tillräckligt. Erik Isberg på VF uppger att det skapar en 

irritation på redaktionen och att det känns som att publiken ofta tar för givet att medierna har 

koll på allt som händer, vilket han menar är långt ifrån redaktionernas verklighet.  

 

“Jag upplever att läsarna ganska ofta kan vara irriterade på, ‘varför har ni inte skrivit 

om det här?’ Och då tar man för givet att vi vet allting och sedan sitter och väljer ut 

vad vi ska rapportera om, men sanningen är den, att många gånger hade vi 

förmodligen skrivit om det, om vi bara hade vetat om det men det är ingen som har 

tipsat.” - Erik Isberg, VF. 
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7. Slutdiskussion  
Syftet med den här studien har varit att identifiera hur fyra lokala medier i Västerbotten ser på 

det de publicerar samt vad publiken tycker om innehållet. Syftet var också att undersöka 

relationen mellan publik och redaktion. Frågeställningarna var:  

● Hur ser publiken och redaktionerna på innehållet i de lokala nyheterna i Västerbotten? 

○ Finns det likheter och skillnader mellan public service och kommersiella 

medier i synen på innehåll och publiken? 

● Hur resonerar lokalmedier och publiken kring relationen dem emellan?  

Resultaten av undersökningen visar inte på ett faktiskt tillstånd men ger ändå en fingervisning 

av hur det kan se ut. Den här studien har visat att den undersökta publiken i Västerbotten 

anser att medierna inte skriver tillräckligt om nyheter som är intressant och relevant för dem 

att ta del av. Det skrivs för mycket om vissa ämnen och framförallt för mycket om sport, 

samtidigt som ämnen om kommunerna och det lokala får för lite plats. Men vilka ämnen 

publiken faktiskt vill ha mer eller mindre av verkar inte spelar någon större roll så länge 

nyheterna är så lokala som möjligt. Det är dock oklart om publiken faktiskt vet vad de vill ha 

eller inte vill ha då studien visat att det publiken önskar sig mer eller mindre om inte 

nödvändigtvis stämmer överens med vad de säger sig vara intresserade av. 

De som svarat på enkäten upplever dock att de inte får den information de behöver om 

lokal politik, vilket kan antas vara ett problem för den lokala demokratin då 

Västerbottningarna inte kan vara aktiva medborgare och göra genomtänkta val i exempelvis 

kommunval. Med ett mindre lokalt innehåll finns risken att publiken upplever medierna som 

irrelevanta och att de istället vänder sig till andra kanaler. Konsekvenserna av detta blir att 

medierna inte längre kommer ha ett förtroende för sin verksamhet eller en ekonomisk inkomst 

och utan det blir det svårt för medierna att legitimera sin roll i samhället. Om publiken inte 

väljer att ta del av nyheter från medierna som ändå eftersträvar att rapportera sanningsenligt, 

så finns det en risk att medborgarna tar del av felaktig och ej kontrollerad information som 

inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Idag har inte medierna de resurser som 

krävs för att kunna rapportera om alla kommuner. Resursbristen gör att de tvingas välja och 

välja bort både ämnen och områden. För de kommersiella medierna innebär det här att de 

anpassar sitt innehåll till stor del efter den publik de har, var de bor och vilka intressen de har. 
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Detta kan såklart leda till en sorts filterbubbla där rapporteringen om sådant som skulle vara 

nyttigt eller viktigt för publiken att veta, inte rapporteras om på grund av att det inte passar 

målgruppens intressen. Public service-medierna tar till skillnad mot de kommersiella 

medierna mindre hänsyn till vad som publiken vill ta del av. Främst på grund av att de inte 

behöver sälja nyheter för att gå med ekonomisk vinst, vilket gör att de kan ha ett bredare 

register av ämnen.  Public service anpassar dock sitt innehåll till en målgrupp som de vill nå, 

vilket gör att den målgrupp de faktiskt har kanske inte upplever deras rapportering om 

relevant. På public service är det enkom nyhetscheferna som bestämmer över innehållet, 

något som kan göra att rapporteringen blir alltför homogen då en mindre grupp eller en 

person som har vissa intressen, står för nyhetsvärderingen.  

Jämförelsevis finns det en tydlig skillnad mellan hur nära eller långt borta medierna i 

Västerbotten står sin publik. Framförallt finns det en skillnad mellan public service och de 

kommersiella medierna. SVT och SR står långt bort från sin faktiska målgrupp, medan VK 

och VF står mycket nära. Dessa resultat tyder på att public service i större utsträckning än de 

kommersiella medierna värderar de journalistiska idealen så som objektivitet eller opartiskhet 

högt och därmed inte kan stå för nära någon utomstående part. De kommersiella medierna 

menar dock att de inte frångår idealen och att deras rapportering fortfarande kan vara objektiv 

och opartisk trots den hänsyn man tar till sin publiks intressen.  

För att sammanfatta hur publik och redaktion ser på innehållet i rapporteringen från de 

lokala medierna i Västerbotten,  så skulle man kunna säga att publiken framförallt vill ha 

nyheter som är lokala, och att medierna idag inte har resurser för att ge dem det. Detta betyder 

att invånarna i Västerbotten kan få en bild av att mindre kommuner och landsbygden inte är 

lika viktig som de större städerna, vilket skapar problem för både samhället, medborgarna i 

det och mediernas verksamhet. Medierna måste därmed snabbt lösa problemet med att inte 

kunna leverera nyheter från alla kommuner i Västerbotten för att fler inte ska överge de 

traditionella nyhetskanalerna och istället vända sig till kanaler där informationen kan vara 

felaktig, snedvriden eller påhittad. Publiken har dock ett ansvar i frågan om att säkra 

mediernas framtid. I enkätstudien var VK det medium som de flesta i huvudsak tog del av 

nyheter från, samtidigt som många uppgav att de inte hade en prenumeration. Publiken måste 

också betala för nyheter för att få en bevakning av sin omvärld. Är de inte beredda att betala, 

ja, då kommer de heller inte få granskningar av kommunal politik, reportage om positiv 
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utveckling på landsbygden eller något annat som de önskar mer av. Erik Isberg från VF 

avslutade vår intervju med honom genom att säga: 

 

“Lite kan jag känna att folk ser oss som någon sorts myndighet nästan eller en 

institution som alltid har funnits och alltid ska finnas och som har ett ansvar för att 

göra vissa saker, men vi måste försöka göra det tydligt att en journalistisk bevakning 

kommer inte gratis utan man måste betala för den.” - Erik Isberg, VF.  

 

De lokala medierna i Västerbotten har idag som ambition att täcka fler kommuner än enbart 

de kommuner som är störst. Den här ambitionen uppger redaktörerna från de lokala 

redaktionerna att de misslyckas med på grund av att deras ekonomiska resurser minskar och 

att majoriteten av reportrarna kommer från eller bor i Umeå. Redaktionerna skulle därför 

behöva öka sina intäkter eller kunskapen om vad som pågår utanför den kommunen där 

redaktionen finns. Forskning har pekat på att redaktionerna behöver tips för att kunna bedriva 

sin verksamhet men kommunikationen mellan publiken och redaktionerna i Västerbotten är 

enligt den här studien enkelriktad. Medierna befinner sig på ett flertalet plattformar och det 

finns alla möjligheter att tipsa via olika kanaler, dock är det samtidigt väldigt få som hör av 

sig till redaktionerna med tips. De som svarat på enkäten uppgav att den främsta anledningen 

till att de inte tipsar redaktionerna är för att det inte vet vad som är intressant nog att tipsa om. 

Vad som gör att de inte vet det är i den här studien svårt att svara på men kan bero på 

okunskap gällande vad som gör att en händelse blir en nyhet. Publiken gör indirekt en 

nyhetsvärdering när de anser att de inte har något att tipsa om. Undermedvetet verkar de veta 

vad som inte blir en nyhet och borde därför också veta vad som är en nyhet. Det största 

problemet är dock att medierna inte bryr sig om ifall tipsen är ointressanta eller intressanta för 

tipsaren, utan de vill att nyhetsvärderingen ska vara upp till redaktionerna. Det är därför ett 

måste för medierna att ha en aktiv publik. Efter intervjuerna med redaktörerna på samtliga 

lokala medier i Västerbotten har vi kunnat konstatera att SR är det medium som upplevs 

kommunicera mest med sin publik. De berättar för sina lyssnare vilka tips som kommit till 

genom publiktips och har även ett publiknätverk, vilket gav oss känslan av att de har den 

kanske mest utvecklade tanken om hur de ska förhålla sig till sin publik samt vad de önskar 

av den i jämförelse med de andra lokala medierna i Västerbotten. Detta behöver dock inte i 

praktiken betyda att SR har den bästa dialogen med sin publik, men om de övriga medierna 
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arbetade på ett liknande sätt skulle det eventuellt kunna leda till en mer aktiv publik. Med en 

mer aktiv publik kan de lokala medierna i Västerbotten få in fler tips vilket möjliggör att 

medierna tillgodoser publikens behov och intressen. Det i sin tur kan leda till att publiken får 

ett ökat förtroende för medierna och medierna får en större publik samt kan legitimera och 

finansiera sin verksamhet. De lokala medierna kan därmed fortsätta att existera och 

demokratin i samhället stärks.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 
 
Vid webbpubliceringen av enkäten:  
 
Förtydligande text: 
Hejsan!  
Tack för att du väljer att delta i vår studie!  
 
Vi heter Shanelle Nordgren och Jenny Kejerhag och går sista terminen på 
journalistprogrammet vid Umeå universitet. Den här enkäten är en del av det examensarbete 
som vi just nu skriver där vi har valt att undersöka hur Västerbottningar ser på sina 
lokalmedier.  
 
Du har nu chansen att anonymt svara på några frågor om vad du tycker om rapporteringen 
från SVT Västerbotten, SR P4 Västerbotten, Västerbottens-Kuriren och Folkbladet. Det finns 
inga rätt eller fel, utan det är din åsikt vi vill ha.  
 
Enkäten tar mellan 3 och 5 minuter att fylla i. Det skulle vara till stor hjälp för oss om du ville 
ta några minuter för att svar på enkäten. Resultatet från enkäten kommer att finnas tillgängligt 
i vår uppsats som presenteras i mitten på mars på Umeå universitet. 
 
Vi börjar med tre frågor om dig:  

1. Ange postnummer för den kommun som du bor i:  
 
2. Hur gammal är du?  
Under 20 år  
mellan 21 och 30 år  
mellan 31 och 40 år  
mellan 41 och 50 år  
mellan 51 och 60 år  
Över 60 år  
 
3. Är du..?  
Man 
Kvinna 
Annat 
 
4. Var vänder du dig i huvudsak för att ta del av nyheter om Västerbotten? Max 1 svar. 
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- SVT Västerbotten 
- SR P4 Västerbotten 
- Västerbottens-Kuriren  
- Västerbottens Folkblad  
- Tidningar i norr 
- Norran  

 
På fråga nummer 5 kommer respondenten att få en följdfråga som rör endast det medium som 
denne valt på fråga 4.  
5. Hur tar du del av nyheter från SVT Västerbotten? Flera svar är möjliga. 

- Jag läser nyheter på svt.se/vasterbotten eller i SVT:s app  
- Jag tittar på SVT:s lokala nyhetssändningar på morgonen eller kvällen 
- Jag får mina nyheter genom att följa SVT på sociala medier till exempel Facebook 

 
5.Hur tar du del av nyheter från SR P4 Västerbotten? Flera svar är möjliga. 

- Jag läser nyheter på sr.se/vasterbotten  
- Jag lyssnar på P4 Västerbotten i app, på webben eller via radio. 
- Jag får mina nyheter genom att följa P4 Västerbotten på sociala medier till exempel 

Instagram 
 
5.Hur tar du del av nyheter från Västerbotten-kuriren? Flera svar är möjliga. 

- Jag läser nyheter på vk.se eller i appen MEN prenumererar inte och har därför inte 
tillgång till låsta artiklar 

- Jag läser nyheter på vk.se eller i appen OCH har en prenumeration av något slag 
- Jag får mina nyheter genom att följa VK på sociala medier till exempel Instagram eller 

Facebook 
- Jag läser VK:s papperstidning  

 
5.Hur tar du del av nyheter från Västerbottens Folkblad? Flera svar är möjliga. 

- Jag läser nyheter på folkbladet.nu eller i appen MEN prenumererar inte och har därför 
inte tillgång till låsta artiklar 

- Jag läser nyheter på folkbladet.nu eller i appen OCH har en prenumeration av något 
slag 

- Jag får mina nyheter genom att följa Folkbladet på sociala medier till exempel 
Instagram eller Facebook 

- Jag läser Folkbladets papperstidning  
 
6. Den främsta anledningen till att jag använder just det mediet är: 

- Jag vill koppla bort från vardagen och fokusera på något annat. 
- Jag vill veta vad som händer för att lättare kunna delta sociala sammanhang t.ex. på 

jobbet eller i skolan. 
- Jag vill få kunskap som göra att jag kan bilda mina egna tankar/åsikter/idéer. 
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- Jag vill få information som gör att jag förstår omvärlden. 
 
7. Vilka medier tar du också del av för att få nyheter om Västerbotten? Kryssa inte i det 
svar du valde tidigare. Flera svar möjliga.  

- SVT Västerbotten 
- SR P4 Västerbotten 
- Västerbottens-Kuriren  
- Västerbottens Folkblad  
- Tidningar i norr 
- Norran  
- Ingen av dem 

 
8. Vilka nyheter är du intresserad att ta del av? Max tre val. 

- Olyckor och brott 
- Utrikesnyheter 
- Familj 
- Insändare 
- Nöje 
- Debatt 
- Sport 
- Politik 
- Ledare och kommentar 
- Ekonomi  
- Kultur 
- Annat…(skriv) 

 
9. Vad rapporterar medierna, enligt dig, för lite om? Max tre val. 

- Olyckor och brott 
- Utrikesnyheter 
- Familj 
- Insändare 
- Nöje 
- Debatt 
- Sport 
- Politik 
- Ledare och kommentar 
- Ekonomi  
- Kultur 
- Annat…(skriv) 

 
10.Vad rapporterar medierna, enligt dig, för mycket om? Max tre val. 

- Olyckor och brott 

68 



 

- Utrikesnyheter 
- Familj 
- Insändare 
- Nöje 
- Debatt 
- Sport 
- Politik 
- Ledare och kommentar 
- Ekonomi  
- Kultur 
- Annat…(skriv) 

 
11.Vad önskar du att medierna rapporterade mer om? (valfri)  
(Skriv) 
 
12.Vilka geografiska områden vill du ha nyheter ifrån? Flera svar är möjliga. 

- Samhället/tätorten/byn jag bor i  
- Kommunen jag bor i 
- Angränsande kommuner  
- Hela länet  
- Angränsande län 
- Hela landet  
- Annat... 

 
Nu tre stycken påståenden om din syn på mediernas rapportering.  
 
13. Jag anser att de lokala medierna rapporterar tillräckligt om händelser i min 
kommun. 
Instämmer helt - Instämmer i stora drag - Instämmer delvis - Instämmer inte alls  
 
14. Jag anser att de lokala medierna ger mig all den information jag behöver för att 
kunna påverka den lokala politiken? (Till exempel genom att kunna göra ett 
genomtänkt val till kommunen och landstinget) 
Instämmer helt - Instämmer i stora drag - Instämmer delvis - Instämmer inte alls  
 
15. Jag litar på att de lokala medierna rapporterar om sådant som är relevant och 
intressant för mig att veta. 
Instämmer helt - Instämmer i stora drag - Instämmer delvis - Instämmer inte alls  
 
Avslutningsvis vill vi veta om du har kontaktat någon redaktion med tips.  
 
16.Har du tipsat en redaktion om nyheter?  
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Ja nej 
 
Vid ja:  
17. Varför tipsade du?  
Skriv själv! 
 
18. Vad hände med ditt tips?  
Skriv själv 
 
19. Hur ofta har du tipsat en redaktion? Max ett svar. 
Ofta ibland sällan aldrig  
 
Vid nej:  
17. Varför har du inte tipsat en redaktion? 
Skriv själv.  
 
Det var allt! Tack för att du ställde upp! Klicka på 'skicka' för att avsluta 
undersökningen. 
Om du har några frågor om enkäten eller undersökningen så kan du vända dig till oss på 
antingen kejerhagjenny@gmail.com eller shanellens7@gmail.com. 
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Bilaga 2. Facebookgrupper  
 
Kommunernas Facebookgrupper med antalet medlemmar: 
Umeå tipsgrupp: 25 188 
Händer i Skellefteå: 7 693 
Robertsfors tips: 3 082 
Vad händer i Nordmaling: 2 936 
Vad händer i Sorsele: 2 657  
Vad händer i Lycksele: 2 638 
Vad händer i Norsjö: 2 580 
Aktuellt i Storuman: 2 572 (median) 
Händer i Vännäs: 2 024 
_______________________________ 
Vad händer i Malå: 1950 
Vi vi Vindeln: 1 741 
Dorotea: 1 278 
Bjurholms anslagstavla: 1 244 
Vilhelmina anslagstavla: 619 
Åsele anslagstavla: 530 
 
Blå: Inlandskommuner  
Grön: Kustkommuner  
Rött: Kommuner vars Facebookgrupper är för små och därmed inte ingår i studien.  
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Bilaga 3. Intervjuguide 
Bakgrund  
Hur länge har du arbetat på ..? (SR/SVT/VF/VK) 
Hur länge har du haft din nuvarande position?  
Vad gjorde du innan du fick din nuvarande position? 
 
Journalistiska ideal 
Hur skulle du beskriva lokala mediers roll i samhället idag?  
Hur viktig bedömer du att journalistiken är för demokratin i ett samhälle?  
Hur skulle ni definiera ert journalistiska uppdrag?  
Vilka journalistiska ideal är viktiga för dig i ditt arbete?  
 
Nyhetsvärdering 
Vilka är dina arbetsuppgifter?  
Hur ser en vanliga dag ut på på redaktionen? 
Hur bestämmer ni vad ni ska rapportera om under dagen? (Vem/Vilka är det som tar besluten 
om innehållet? Vem har sista ordet?) 

- Hur mycket får enskilda reporter bestämma själv?  
- Vad bestämts kollektivt? 

Hur nyhetsvärder ni?  
- Kan det finnas tillfälligheter som påverkar er nyhetsvärdering? Vadå i sådana fall?  
- Vilka ämnen får mycket utrymme i er rapportering? Varför? 
- Vilka ämnen får lite utrymme i er rapportering? Varför?  
- Förra året skrev Hanna Kalla en uppsats där hon undersökt lokala mediers 

rapportering på webben i Västerbotten. Där kom hon fram till att olyckor&brott och 
sport var det som det rapporterades mest om från alla lokala medier. Vad tänker du när 
du hör det?  

- Vilka delar av Västerbotten får mycket utrymme i er rapportering? Varför? 
- Vilka delar av Västerbotten får lite utrymme i er rapportering? Varför?  
- Hanna Kalla kom också fram till att det råder en Umeå-centrering kring 

rapporteringen från samtliga lokala medier i Västerbotten, vad tänker du när du hör 
det?  

- Vi har gjort en enkätundersökning i Västerbottens län, för att ta reda på vad publiken 
tycker om innehållet. I inlandet önskar man att medierna rapporterade mer om positiva 
nyheter, och vid kusten önskar man mer lokala nyheter som inte berör Umeå, vad 
tycker du om det?  

 
Publiksyn 
Vilken/vilka är er målgrupp/er? (Vilka vänder ni er till med er journalistik?) 
Hur ser er relation till er publik ut?  
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- Vad gör ni för att kommunicera med publiken? 
- Var brukar ni kommunicera med er publik?  
- Vad handlar kommunikationen med publiken om?  

- Hur gör ni med tips från publiken?  
- Hur ofta får ni det?  
- Vad brukar det handla om?  
- Vad är er inställning till tips från publiken? 

Hur gör ni för att mäta er publiks engagemang?  
- Vad är det ni mäter? 
- Vilken betydelse har det för ert redaktionella arbete?  
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Bilaga 4. Önskningar från publiken 
Specifika ämnen 
Brott och straff 
arbetsmarknaden 
lediga jobb 
Politik 
Politik 
Politikområden 
Klimatförändringen, hur det påverkar oss som bor i Västerbotten 
Ekonomi 
Kultur 
Kultur 
Det vi alla behöver, livsmedel, jordbruk 
Sänkning av bensin och diesel 
Landsbygdsfrågor 
Kommunernas ekonomi. Orsaker. 
Riksnyheter 
Riksnyheter. Sport som inte bara rör västerbotten. Ridsport. 
Allt annat som händer, som inte är i Sverige 
Omvärlden  
Mer om vad som också händer utanför regionen, både inrikes och utrikes 
Granskande journalistik 
Granskning och service 
Grävande och granskande av kommuner och politiker 
statistik om allt 
Omvärldsanalys  
Samhällsproblem 
Samhällsproblem 
Lite mer om vården å alla brister där 
Vård och omsorg 
Skola 
Reportage om ungdomar, familjer från ett annat land 
Debatt 
Skellefteå AIK 
Vanliga människor 
Mindre lokala händelser, mycket falska kommentarer förekommer i sociala medier som  
media skulle kunna förebygga.  
 
Positiva nyheter 
Positiva nyheter 
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Positiva händelser/utveckling/framgångar 
Bra saker som händer  
Positiva händelser i kommunen 
Framgångar 
Positiva händelser i samhället 
Roliga saker som händer eller är på gång 
Positiva händelser från hela länet 
Solskenshistorier, väga upp allt elände 
 
Happenings 
Lokala arrangemang,  
Evenemang i länet 
Lokala nöjesnyheter  
Händelser i inlandet 
Händelser i Västerbottens inland 
Roliga saker som händer, typ aktiviteter  
Mer genuint om våra inlandsaktiviteter 
Ex: artikel inför olika arrangemang 
Saker i närheten, händelser 
Det som händer där man bor 
 
Lokala nyheter 
Mer lokalt 
Vad som händer i inlandet. Vk handlar till 95% om Umeå!  
Tycker det är för lite lokala nyheter Norska ranablad har ibl mer info om fjällvärlden än de  
svenska.  
Inlandsfrågor och vad dom händer i om politiken 
Mer inlandet mindre kuststäderna 
Lokal politik 
Små händelser, men som är lokalt intressanta 
Lokalpolitiken 
Lokala nyheter 
Vad som händer lokalt  
Lokala nyheter från inlandet. Är mest nyheter från kusten. 
Det som händer lokalt 
Lokala nyheter, inte bara det som sker i kustregionen. 
Saker som händer i inlandet 
Inlandet 
Inlandet 
Mer om vad som händer lokalt. 
Inlandet 
Lokala reportage 
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Nyheter från det område man bor på. De flesta nyheterna som rapporteras är om umeå och 
skellefteå 
Mer om inlandet, inte bara Umeå 
Inlandet 
Inlandet 
kultur, Inlandet 
Lokala nyheter 
Ort nyheter 
Västerbottens inland 
Andra orter än Umeå 
Kommunen och byarna. 
Kommunala beslut 
lokala händelser 
Lokala nyheter 
Lokalpolitik och lokala gräv 
Vad som händer i kulturellt på små orter. Vi ringer alltid vk/vf när vi har event, de kommer 
mycket sällan.  
Mer från inlandskommunerna. Mer djupgående reportage utifrån inlandets problem. Men  
även positiv journalistik. Inlandet är inte bara problem, gående reportage  
Lokala händelser  
Lokala samhällsfrågor 
Kommunerna utanför Umeå.  
Hur människor har det i alla delar av länet.  
Lokala händelser och lokal utveckling 
Lokala nyheter, Vännäs 
Mer Lokalt, inlandet, vännäs 
Allmänt om länet 
Vad som händer i kommunen 
Lokala saker 
mer lokalt 
Det som är lokalt 
Lokala händelser 
Lokala nyheter och händelser  
Lokala händelser, evenemang och intervjuer. 
Lokala nyheter  
Mera nyheter lokalt Vännäs  
Lokala reportage  
Lokalproducerad mat och andra lokala initiativ 
 
Vet inte 
Svår fråga  
Vet ej 
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Vet ej 
Vet ej 
Vet ej 
 
Allt är bra 
Tycker det är ok. 
Tycker det är bra 
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Bilaga 5. Varför publiken har tipsat redaktioner 
Trafik- och olycksrelaterade tips 

Olycka  

Olycka, avstängd väg… 

Det var en bro som var avstängd 

Påbud 

 

Intressant/angeläget/viktigt 

Tycker det är angeläget 

Allmänt intressant  

Aktuell fråga 

Ansåg att det var av intresse ffa för länet 

Tyckte det var viktigt 

Ville att det skulle tas upp 

Tyckte det var relevant 

Tyckte det var relevant 

För att det hade nyhetsvärde och för att det var viktiga lokala händelser  

Viktig allmännytta. 

Frågor som behöver granskas. 

Ansåg ämnet intressant för medborgarna att veta mer om 

Tyckte att den frågan behövdes lyftas 

Allmänintresse  

Saknade debatt och information 

För att hjälpa 

Försök till bedrägeri genom telefon, inriktat på äldre människor.  

 

Specifika ämnen 

Skolarbete  

Oetiskt beteende av lokalpolitiket 

Examen för undersköterskor 
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Ljusfenomen 

Idrottshändelse  

pga hur sjukvården är 

Ett lokalt arrangemang 

Kommande evenemang som varit intressant för många i kommunen 

Berätta om kommande aktivitet  

Trevlig sammankomst  

 

Pga förhoppning om att medierna ska visa intresse 

någon gång kan de visa ett intresse 

För att annars kom inte artikeln in. Sällan ni kommer till inlandet. Jag måste själv skriva och 

skicka in. 

 

Reklam 

Lite i reklam syfte 

för att jag ville informera om en ny verksamhet på mitt jobb 

Ett exempel för att visa framgång för en förening  

Sportevenemang jag arrangerade 

Själv arrangör av LEGO festival 

 

Positiva händelser 

Positiv händelse 

En positiv händelse 

Positiv sak för samhället 

 

Annat 

Har tipsat många ggr, dels om kultur, dels om roliga nyheter på min ort. 
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Bilaga 6. Vad publiken uppger att tipsen ledde till  
Medierna uppmärksammade tipset: 

Publicerat  

Det blev ett reportage  

Tagits med oftast  

Webbpublicering  

Publicerades 

Det publicerades både i VK och VF, dock inte i Lokaltidningen tyvärr 

Tidningen gjorde intervju 

följdes upp 

Det kom med 

Artikel i Lokaltidningen, intervju i P4. 

Det rapporterades om detta 

Dom kom och gjorde reportage 

Inslag i tv 

De kom 

Bild på nätet med info 

Det tog in som en artikeln  

Fick svar att de inte visste tillräckligt 

De uppdaterades vid nästa nyhetssändning, 

Det gjordes ett reportage 

Dom tog emot det,kontaktade skolan,skrev sen om det i tidningen  

Skrevs om i VK. 

Hamnade i vk nån dag senare dom en varning till andra äldre.  

Dom kom och intervjuade  mina kollegor  

 

Det hände ingenting med tipset:  

Inget 

Inget 

Inget svar 

Inget 
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Ingenting  

Inget 

Inget 

Inget  

Ingenting 

Ingen reaktion  

inget 

Kom inte med 

Ingenting 

Inget 

Ingenting , vad jag vet. Inget som jag sett dykt upp i media. 

Ingen respons  

 

Både ock: 

Några gånger har de skrivit om det och andra har de inte haft möjlighet att bevaka det.  

ibland inget - ibland en liten notis - ibland tv inslag och radiointervju 

De kommer i princip aldrig på våra kulturella event. Om de båda roliga, lokala nyheterna 

skrevs det om.  

 

Vet inte:  

Vet ej  
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Bilaga 7. Varför publiken inte har tipsat redaktioner 
Pga slöhet 
Slö 
Slöhet 
Ren slöhet antagligen 
Lathet 
Orkar inte 
För lat 
Slöhet  
 
Pga inte haft något att tipsa om 
Har inte varit med om något 
Inget att tipsa om 
Har inte behövt 
Har inte haft något att tipsa om 
Har inte haft nån nyhet att tipsa om 
Har inte känt att det varit något jag vetat som har varit tillräckligt intressant för att skriva om. 
Har inte haft något att tipsa om.  
Tycker inte att det har varit nått 
Jag har inte haft någon nyhet att tipsa om.  
Har inte haft nått att komma med 
Inget att tipsa om 
Har inte sett något tipsvärt 
Jag har inte haft något tips på gång, men om jag haft så skulle jag ta kontakt med våra lokala 
aktörer. 
Har inte haft någon nyhet eller dylikt att tipsa om 
Har väl inget att raportera  
Har inte haft något att tipsa om 
Har inget att tipsa om 
Har inte haft något att tipsa om. 
Har inget att tipsa om. 
Har inte haft några nyheter  
Jag känner att jag inte har haft något intressant att tipsa om.  
Har inget att tipsa 
Inget relevant jag känt att tipsa om  
Har aldrig varit med om/ hört något som är värt att tips om. 
Har inget att tipsa om.. 
Har inte sån koll på allt som ska intressera 
Ramlar ej över så intressanta händelser. 
Inte kommit på nåt bra  
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har inte haft nått att tipsa om 
Inget av värde  
Har inte haft tips 
Inget att tipsa om  
Har inte haft något att tipsa om 
Här inte haft nån nyhet. 
Har inte haft något att tipsa om. 
 
Pga att man inte haft anledning/behov 
Aldrig haft någon anledning  
Inte känt behovet av det 
Har inte känt behovet  
Så engagerad är jag inte numera 
Bryr mig int 
Inte engagerat mig 
Har inget intresse av det 
Jag har inte känt behovet 
Situationen har aldrig uppstått  
Vill inte  
Har inte haft anledning. 
Inte haft någon anledning. 
Har inte behövt  
 
Pga att man inte tänkt på det 
Har inte tänkt på det. 
Tanken har inte fallit mig in att kontakta tidningar… 
För att jag inte har tänkt på att man kan göra det 
Jag tänker inte på att göra det. 
Aldrig tänkt på eller vetat vad jag kan kontakta dom om. 
Har inte ens tänkt på att jag skulle kunna påverka. 
Har aldrig tänkt på det 
Har inte varit aktuellt och inget jag tänkt på 
 
Pga rädsla att ingen bryr sig 
De som tipsat har varit med om att ingen bryr sig 
"För jag tror inte dom kommer ta med mina tips ändå.  
Tipsa nån i umeå? Nä inte lönt 
de är bara Umeå som hörs 
Dålig respons 
För att det känns som de inte bryr sig om inlandet. 
Tror inte man får veta mer om det ändå  
Händer ändå ingenting 
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Ingen mening. De rapporterar ändå bara från Umeå.  Finns ju inga lokalreportrar numera 
 
Pga rädsla 
Vågar nog inte  
Kanske för feg 
Vågar inte 
 
Pga för svårt 
Svårt att nå 
Var hittar jag den ? 
Svårt att få kontakt med 
vet ej hur man gör 
vet ej hur  
Vet inte vad det är ??? 
Vet inte vart jag ska vända mig 
 
Pga.. vet ej  
Vet ej 
Oklart  
Vet ej 
Vet ej 
 
Pga annat 
Knyter näven i ficka istället. 
Tänker på det för långt i efterskott 
Ifall ni pratar om scoop har jag inte haft ngt men när det gäller tex sådant jag tycker skulle 
debatteras/ åtgärdas har jag varit i kontakt med kommun- och landstingspolitiker.  
Känns som skvaller 
Min man har gjort det 
Litar på att "nån annan" gör det =) 
Har en sådan position i yrkeslivet att det inte är lämpligt 
Känns tråkigt  
Egentligen tycker jag att det inte är nödvändigt. Jag har tryckt bara för att ni (du) vill det. 
Lycka till!  ??  
Är inte undersökande reporter. 
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