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Abstract 

Title: ”Almost the entire county is being left outside” Inhabitants of Vilhelmina talks about 

local journalism. 

 

In the light of the problems the media industry are struggling with, local news reporting is 

only one of the challenges the news organizations are facing. When local editors is being 

moved to the cities the tie with the local community is being severed. 

The aim of this study has been to analyze how the inhabitants of Vilhelmina municipality 

talks about their experiences of local journalism. With methodological inspiration from the 

Critical discourse analysis (CDA) this study examined the discourses of local journalism, 

social media, journalism's role and municipal policy. The theorectical framework consisted 

theories of media and democracy, convergence culture and discourse theory. 

The survey was conducted with four focus groups interviews. The focus groups were divided 

in different cathegories based on the participants experiences, ages and employment. The 

groups consisted of politicians, senior citizens, municipal employees and younger students.  

Results showed that some of the groups put high value in physical presence and that the 

absence of local editors were seen as a problem. The importance of local journalism were 

unmistakable and the groups talked about local journalism in similar ways. Different opinions 

mostly occured when it came to discourses about the importance and effects of social media. 

Another discourse that were identified were the discourse about the political climate in 

Vilhelmina. The changing media landscape were seen as one of the main factors when it came 

to conflicts and misunderstandings that have characterized the debate in the last years. 

In summary, a changed media landscape can not only be seen as a threat. In fact, in small 

municipalities like Vilhelmina, technological developments might be one of the solutions 

when it comes to maintain local journalism. The biggest problem is rather the lack of 

investigative journalism that occur when local editors is disappearing. 

 

Keywords: critical discourse analysis, CDA, local journalism, political journalism, 

convergence culture, social media  
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1. Inledning 

Rapporter om tidningsdöden och uppsagda journalister har de senaste åren återkommit med 

jämna mellanrum. Men i vissa delar av landet har denna förändring skett i det fördolda, för 

vem rapporterar från nedlagda lokalredaktioner i glesbygden? I min hemkommun Vilhelmina 

fanns det fram tills för några år sedan två lokaltidningsredaktioner och en stationerad public 

service-reporter. Idag sköts en stor del av det journalistiska arbetet från nyhetsredaktionerna i 

Umeå eller Lycksele. Medieföretagen i Västerbotten har, precis som många andra 

medieföretag runt om i landet, fått anpassa sig efter rådande omständigheter genom att 

centralisera och effektivisera journalistiken för att kunna överleva. Allt eftersom bevakningen 

minskar riskerar förtroendet för journalistiken att få sig en törn. Medieakademins 

förtroendebarometer från 2014 visar en lätt nedåtgående trend vad gäller förtroendet för 

lokaltidningar, medan förtroendet för public service ligger relativt stabilt.  

 

Det medielandskap som krymper till följd av minskad journalistisk närvaro växer samtidigt 

tack vare den tekniska utvecklingen. Sociala medier som plattform för både professionell 

nyhetsuppdatering och interaktion mellan medborgarna leder till nya och förändrade 

medievanor. Huruvida detta blir ett komplement eller ett substitut till den etablerade 

journalistiken återstår att se i framtiden. Intressant att undersöka är dock hur medborgarna 

själva ser på lokaljournalistik och hur de tycker att mediebevakningen speglar bilden av 

kommunen de bor i. Jag vill undersöka hur minskad lokaljournalistisk närvaro upplevs av 

kommuninvånarna i Vilhelmina, vilken roll de anser att lokaljournalistik bör ha och på vilket 

sätt journalistiken påverkar deras bild av kommunen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Vilhelminabor upplever den lokala 

mediebevakningen. För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Hur upplever kommuninvånare den nuvarande mediebevakningen av kommunen? 

- Vad efterfrågar kommuninvånarna för typ av journalistik? 

- Hur håller sig kommuninvånarna uppdaterade om lokala händelser?
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2. Bakgrund  

Innan undersökningens teoretiska och metodologiska delar introduceras bör såväl Vilhelmina 

kommun som de redaktioner som nämns i uppsatsen presenteras närmare. 

 

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens inland, 23 mil från Umeå och 12 mil från 

Lycksele. Till ytan sett är Vilhelmina en av de tio största kommunerna i Sverige och där bor 

cirka 7000 personer. Under de senaste tio åren har flera arbetstillfällen försvunnit och den 

öppna arbetslösheten ligger idag på cirka 11 % (Ekonomifakta, 2014).  

 

I Västerbotten verkar fem medieföretag som har Vilhelmina i sitt bevakningsområde: 

Sveriges Televisions Västerbottensnytt, Sveriges Radio P4 Västerbotten, Västerbottens-

Kuriren, Folkbladet Västerbotten och Lokaltidningen. Samtliga utom sistnämnda publicerar 

också sina nyheter på webben. I Vilhelmina finns ingen gratistidning som tillhandahåller 

nyheter, dock ett lokalblad - ”Vilhelmina-Aktuellt” som ges ut en gång i veckan och främst 

innehåller annonser och information från organisationer, företag och föreningar.  

 

Public service 

Västerbottensnytt är Sveriges Televisions regionala nyhetsredaktion med uppdrag att sända 

nyheter från Västerbotten. Idag finns ingen reporter stationerad i Vilhelmina, däremot har 

man knutit till sig frilansjournalister som bor i kommunen. Varje vecka befinner sig dessutom 

en reporter och en fotograf på resa och dessa har till uppgift att på plats bevaka inlandet och 

fjällområdena.  Sveriges Radios P4 Västerbotten har delvis ett liknande arbetssätt. 

Bevakningen sker från nyhetsdesken i Umeå samt genom en reporter som är stationerad i 

Lycksele. Vid större evenemang och speciella nyhetshändelser så befinner sig reportrar på 

resa.  

 

Lokalpressen 

Västerbottens-Kuriren hade fram till 2010 en reporter stationerad i Vilhelmina. Idag sköts 

bevakningen av kommunen främst av en reporter som utgår från Lycksele. Västerbottens-

Kuriren har som ambition att närvara vid fullmäktigesammanträden och följa arbetsprocesser 

i kommunala nämnder och styrelser. Tidningen utkommer sex dagar i veckan. 

Folkbladet har en heltidsarbetande reporter som är stationerad i Vilhelmina. Denna reporter 

bevakar förutom Vilhelmina också kranskommunerna Åsele och Dorotea. Tidningen 

utkommer precis som Västerbottens-Kuriren sex dagar i veckan. 
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Lokaltidningen är en relativt nystartad tidning som sedan 2012 delas ut som en prenumererad 

veckotidning. Lokaltidningen producerar nyheter från Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Åsele, 

Dorotea och Lycksele. I Vilhelmina finns en heltidsanställd reporter. Den senaste TS-

mätningen visar att Lokaltidningen ökar i antalet prenumeranter. Såväl Folkbladet som 

Västerbottens-Kuriren tappade prenumeranter under 2014 medan Lokaltidningen ökade med 

9.7 procent (TS Mediefakta, 2015). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som verkar som utgångspunkt för denna 

uppsats. De teman som återfinns i analysen och slutdiskussionen kommer att knytas samman 

med de resultat och slutsatser som den tidigare forskningen kunnat visa. Medieforskning som 

område är brett och ständigt i rörelse, men André Jansson (2012, 350-351) belyser 

användningsforskningen, den som syftar till att undersöka mediepublikens användarvanor, 

som delvis problematisk. Det finns en kritik mot att användningsforskningen har allt för stor 

distans till studieobjekten – publiken. I de flesta fall sker mätningar kvantitativt vilket innebär 

att bristen på en djupare förståelse uppstår. Kvantitativa studier har svårt att besvara frågor 

om hur publiken uppfattar medieutbudet och vad som orsakar detta. Denna uppsats söker en 

tydligare och fördjupad bild av publikens upplevelser, varför den tidigare forskningen både 

bör ses som såväl en introduktion till forskningsområdet som grund till jämförelse vid analys.  

 

3.1 Medieskugga 
 

2002 genomförde medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren projektet Medieskugga som 

studerar Stockholms medielandskap och medieskuggan som uppstår däri. För att kunna föra 

ett resonemang om medieskugga krävs ett klargörande om hur begreppet definieras. Nord och 

Nygren (2002, 29) menar att medieskugga är en ovillkorlig följeslagare till förekomsten av 

medier. Frågan man kan ställa sig är huruvida medieskugga uppstår endast på grund av att  

publikens intressen inte belyses eller om det snarare handlar om strukturer. Vidare menar 

Nord och Nygren (2002, 31-32) att medieskugga utmärks av att journalistikens fokus sällan 

eller aldrig skiftar – att vissa områden eller skeenden aldrig belyses.  

 

Som en koppling till denna undersökning kan begreppet geografisk medieskugga diskuteras. 

Den geografiska medieskuggan uppstår oftast i områden där befolkningsmängden är liten och 
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minskar allt eftersom. En sådan förändring leder enligt Nord och Nygren (2002, 32) till ett 

minskat intresse för existerande medier att bevaka området och enligt dem kan ansvaret för att 

vända en samhällsekonomisk trend knappast läggas på medierna. ”Halva Sverige är 

bortglömd av medierna för att det också glömts bort av det svenska samhället i stort” (ibid., 

33). 

 

3.2 Nära nyheter 
 

Denna uppsats undersöker lokaljournalistik, varför det är naturligt att presentera tidigare 

forskning som berört området. 1997 genomförde Kent Asp, Bengt Johansson och Lars-Åke 

Larsson en studie om kommunaljournalistik i Västsverige, vilket utgjorde en del av ett projekt 

på temat Medierna och den offentliga sektorn. Syftet var att studera pressens roll i 

opinionsbildningen i den offentliga sektorn. Med kommunaljournalistik menas här medias 

bevakning av kommunen och dess verksamhet medan lokaljournalistik beskrivs som ett 

vidare begrepp som också berör brott, olyckor och evenemang (Johansson 1997, 34).  

 

I Nära nyheter diskuteras mediernas roll i det politiska systemet i två alternativa modeller där 

den ena, kanalmodellen, förklarar mediernas roll som en förbindelse mellan politikerna och 

medborgarna. Denna modell visar på hur medierna speglar och kanaliserar opinionen nerifrån 

och upp genom att uppmärksamma frågor som berör och engagerar medborgarna. Politikerna 

väntas därefter att reagera på de opinioner som speglas i media. Den andra modellen beskrivs 

som en aktör-utbudsmodell där medierna inte ses som en kanal utan snarare en aktör i 

samspel med andra aktörer (Asp 1997, 18-19).  

 

En analys av ett antal tidigare genomförda medborgarstudier visar på ett flertal faktorer som 

påverkar intresset för kommunaljournalistik. Bland annat har man kunnat se att intresset för 

läsning av lokala nyheter ökar med åldern och påverkas av social stabilitet, exempelvis om 

man bott i kommunen en längre tid (Johansson 1997, 36). Andra faktorer som spelar in är det 

politiska intresset, utbildning och kön men också egna erfarenheter av kommunala 

verksamheter. Egna erfarenheter kan både innebära erfarenheter i form av att man utnyttjar 

kommunal barnomsorg eller vård eller man arbetar inom offentlig sektor i sin kommun.  

Studierna har visat på just detta: anställda inom offentlig sektor är mer intresserade av 

kommunala nyheter än privatanställda. Kvinnor tenderar att vara mer intresserade av 

kommunala nyheter, något man tror beror på just att det främst är kvinnor som arbetar inom 
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offentlig sektor (ibid., 38-40). Ytterligare en viktig aspekt är att tillgången till lokaltidningar 

är viktig för läsning av kommunala nyheter (ibid., 46). 

 

Utifrån detta har man undersökt de lokala dagordningseffekterna. Det finns få studier som 

undersöker dagordningsteorin på lokal nivå. I de forskningsstudier som har gjorts har man sett 

att det finns en större dagordningseffekt vad gäller nationella frågor i jämförelse med lokala.  

Lars Nord genomförde en undersökning på de lokala mediernas dagordningsfunktion under 

valrörelsen 1994. Hans slutsatser var att lokalmediernas makt över medborgarna var 

begränsad och snarast överdriven (Johansson 1997, 111-112). I Asp, Johansson och Larssons 

studie däremot ses ett samband mellan de lokala morgontidningarnas nyhetsvärdering och 

medborgarnas dagordning. De slår också fast att medieeffekten förstärks i de fall där man har 

egna erfarenheter om ämnet. Däremot menar man att orsakskedjan måste ses ur ett större 

perspektiv – förändringar som sker i verkligheten, exempelvis nedskärningar inom 

sjukvården, påverkar nyhetsrapporteringen som i sin tur påverkar vilka frågor medborgarna 

anser vara viktiga (ibid., 122-123).  

 

3.3 Gamla och nya mediers betydelse 
 

En av lokalpressens viktigaste uppgifter är och har varit att förmedla samhällsinformation 

mellan makten och medborgarna. Med journalistiken som verktyg har man kunnat bidra till 

ett ökat civilt samhällsengagemang (Fico et al. 2012, 153). Teknikutvecklingen har bidragit 

till att medborgare gått från att vara konsumenter till att bli medaktörer i det nya 

medielandskapet. Samtidigt som de etablerade medierna börjat publicera sitt nyhetsmaterial  

på webben har medborgardrivna nyhetssajter vuxit fram. Huruvida sådana sajter kan anses 

vara ett substitut eller komplement till etablerad media eller inte avgörs av dess innehåll. Fico 

et al. (2012) har jämfört innehållet i lokalpressen med medborgardrivna nyhetssajter och 

bloggar och funnit stora skillnader. Innehållet i materialet skiljde sig åt och i flera fall 

saknades lokal nyhetsbevakning i de medborgardrivna sajterna och bloggarna, vilket 

framförallt kopplades samman med ekonomiska förutsättningar. De slutsatser som drogs var 

ändå att medborgardriven journalistik bör eftersträvas då den kan verka som ett komplement 

till etablerad media. Nyhetssajter och bloggar som produceras av medborgarna kan bidra med 

information och kunskap om kommunala angelägenheter, vilket i sin tur kan leda till ett ökat 

samhällsengagemang. I de fall etablerad media av olika skäl försvinner bör samhället se till 

att andra kommersiella, medborgardrivna alternativ kan uppstå (ibid., 165-166).  
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Ett lokalt exempel på en medborgardriven blogg var Vilhelminabloggen som grundades 2005. 

Vilhelminabloggen kom delvis till som en motreaktion och ett missnöje gentemot den 

traditionella mediebevakningen som man menade var ensidig i sin rapportering om 

framförallt politiska frågor. Vilhelminabloggen blev till en plattform för invånarna, där var 

och en kunde skriva egna inlägg samt föra diskussioner och debatter om aktuella, lokala 

ämnen. Bloggen växte snabbt och hade cirka 13 000 unika besökare varje månad innan den 

lades ner 2012.  

 

Den tekniska utvecklingen har också gett politiker möjligheten att direkt kommunicera med 

medborgarna. I Swedish politicians and new media: Democracy, identity and populism in a 

digital discourse (Nilsson och Carlsson, 2014) intervjuades ett antal politiska blogganvändare 

 i Västerbotten. Politikerna ansåg att nya medier erbjuder närmare kontakt med medborgarna 

och en mer nyanserad bild av politiken än vad traditionella medier speglar. Nya medier 

beskrevs också som möjligheter till dialog och transparens, vilket bidrar till demokratisk 

utveckling. Å andra sidan definierades också farhågor genom att möjligheter till att anonymt 

kränka och hota personer på nätet istället riskerar att utgöra ett hot mot demokratin (Nilsson 

och Carlsson 2014, 661-663). Dessa möjligheter och farhågor beskrevs också av de 

deltagande politikerna i denna undersökning, vilket kommer att framgå i analysen. 

 

3.4 Journalistrollen 
 

Även om denna uppsats inte undersöker det journalistiska perspektivet så finns det anledning 

att belysa några av de resultat som Kaarina Nikunen kom fram till i sin studie. Nikunen har 

undersökt vilka effekter som det förändrade medielandskapet lett till ur journalisters 

perspektiv. Utifrån bland annat ekonomiska och teknologiska faktorer upptäcks hur den 

journalistiska självständigheten och därmed också dess yrkesroll påverkas. Förändringar i 

form av redaktionella sammanslagningar, centralisering och krav på multikompetens hos 

journalister har mötts av motstånd, i synnerhet bland de journalister som varit verksamma i 

den tid där varje journalist haft en egen specifik roll (Nikunen 2013, 875-876).  

 

Konvergens återkommer som begrepp i Nikunens studie vad gäller att studera bland annat nya 

plattformar och arenor för journalistisk produktion och distribution (ibid., 869). Men med 

konvergens menas också den kollektiva intelligens som uppstår när tidigare specialiserade 

journalister får dela med sig av sina kunskaper i ett landskap som strävar efter 

multikompetenta journalister. Hos de journalister som tidigare arbetat med särskilda 
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ämnesområden ansågs detta däremot som en nedgradering av yrket och man såg risker med 

att inte kunna ges tid och möjlighet att fördjupa sig inom sina ämnen (ibid., 876). 

 

4. Teori 

Nedan presenteras den teoretiska referensram som ansetts relevant för denna uppsats. De 

teoretiska begrepp och sammanhang som belyses lämpar sig väl för vidare resonemang i 

analys och slutdiskussion. När man undersöker människors upplevelser av lokaljournalistik 

bör man teoretisera kring medie- och demokratibegrepp och det nya medielandskapet. 

Eftersom uppsatsens metod utgår från diskursanalytiska verktyg presenteras också i detta 

kapitel diskursteoretiska begrepp. 

 

4.1 Medierna och demokratin 
 

En viktig utgångspunkt i denna undersökning är att teoretisera kring förhållandet mellan 

medier och demokrati. I Sverige har medierna sedan lång tid tillbaka en stark position i  

samhället. I ett försök att klassificera förhållandet mellan medier i samhället definierades på 

1940-talet fyra massmedie- och informationsideologier. Två av dessa kan återfinnas i svensk 

massmedia: 

 

- Den frihetliga ideologin där medborgarna förväntas vara aktiva och intresserade av att 

skapa opinion. Massmedier ska stå helt fria från politiska beslutsfattare och verka som 

en tredje statsmakt. Alla ingripanden från staten ska vara förbjudna så att en fri och 

öppen debatt ska kunna föras.  

- Den sociala ansvarsideologin har växt fram som en kritik till ovannämnda ideologi. 

Den förra ansågs verka för frihet också från ansvar och moraliska förpliktelser. Med 

utgångspunkt från den sociala ansvarsideologin ska medierna inte endast publicera 

sådant som är ”säljbart” och har ett högt läsvärde utan också ha ett ansvar för 

samhällsutvecklingen. 

 

Dessa båda ideologier kan kännas igen i svensk media, där den frihetliga ideologin kan ha 

utgångspunkt för synen på dagspressen och den sociala ansvarsideologin för synen på public 

service (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011, 25-26). Mediernas demokratiska funktion 

brukar beskrivas som informations-, gransknings- och forumuppgiften. Den kännetecknas 
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bland annat av ett system för debatt och dubbelriktad informationsförmedling. Genom att till 

medborgarna förmedla information om politikers åsikter och agerande, samt belysa 

samhällskeenden för politikerna ska journalistiken bidra till att upprätthålla en fungerande 

demokrati. En allsidig och sanningsenlig rapportering ska kunna hjälpa medborgare att fritt 

och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor (Nord och Strömbäck 2012, 16-18).  

 

Lokalpress har genom tiderna haft en stark ställning på mediemarknaden tack vare sin roll 

som ett slags torg för såväl information som kommers. Både nyheter och lokala annonser har 

haft betydelse, liksom rutinen och traditionen som förknippas med att läsa den lokala 

morgontidningen (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011, 86). 

 

Adam Shehata (2012, 336-337) skriver om debatten om en ny tid av maktlösa massmedier. 

Denna debatt grundar sig på att ökade antal mediekanaler konkurrerar med traditionella 

massmedier vilket kan försvaga mediernas maktposition. Intressant i denna undersöknings  

sammanhang är om det inte är de ökade antalet mediekanaler som utgör största hotet – snarare 

frånvaron av det etablerade och traditionella. Nyhetsproblematik beskrivs vidare av Björn 

Häger (2009, 98-99) som främst berör utrikesjournalistiken och problemen som uppstår när 

korrespondenter inte finns på plats – dessa platser förläggs i medieskugga. Denna problematik 

kan mycket väl plockas ned på lokalnivå. Där inga reportrar finns, där blir inga nyheter 

rapporterade.  

 

4.2 Konvergenskulturen 
 

En annan viktig teoretisk begreppsapparat är hämtad ur litteratur om så kallade nya medier (se 

Jenkins, 2012). Med ny, utvecklad teknik skapas möjligheter för etablerade medier att 

använda sig av fler kanaler än de traditionella. Men det innebär också en helt ny sorts 

mediekultur där nya och gamla medier kolliderar och där medieproducenter och 

mediekonsumenter interagerar med varandra. Konvergens definieras av Henry Jenkins (2012, 

15) som flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och 

rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakten på upplevelser. Jenkins menar 

också att konvergens beskriver teknologiska, industriella, kulturella och sociala förändringar 

beroende på vem som talar och vad de tror att de talar om.  Vidare beskrivs förhållandet 

mellan tre olika begrepp varav två ska förklaras närmare här då de har relevans för denna 

undersökning (ibid., 14). 
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Deltagarkultur 

Deltagarkultur motsätter sig den äldre synen på mediekonsumtion där mediekonsumenter och 

medieproducenter setts som två skilda grupper. Jenkins menar att man idag istället ser dem 

som aktörer som interagerar med varandra. Det innebär dock inte att det råder jämlikhet 

mellan dessa aktörer. Mediebolagen och dess individer besitter mer makt än enskilda 

konsumenter och hela konsumentgrupper (Jenkins 2012, 15). Deltagarkultur som känns igen 

idag kan exempelvis vara kommentarsfält under nyhetsartiklar. 

 

Kollektiv intelligens 

Konvergens uppstår inom enskilda individer som tar upp information från mediebruset och 

diskuterar medieintaget med andra. Dessa samtal skapar rykten och mera intresse för ämnet, 

vilket gynnar medieindustrin. Denna sociala interaktion mellan människor menar Jenkins är 

kollektiv intelligens. Ingen vet allt – alla vet något. När man kopplar ihop den kunskap och 

information individerna bär på skapas just en kollektiv intelligens, vilket man kan se som en 

alternativ makt i medielandskapet (Jenkins 2012, 15-16). I den här studien undersöks bland 

annat deltagarnas erfarenheter av kollektiv intelligens.  

 

4.3 Ett nytt medielandskap 
 

Det nya medielandskapet erbjuder långt fler valmöjligheter för publiken jämfört med tidigare. 

Dessa valmöjligheter innebär att man i större utsträckning kan undersöka publiken som aktiva 

eller passiva mediekonsumenter. Ingela Wadbring (2012, 297-298) menar också att man kan 

skilja på ritualiserad och instrumentell medieanvändning. Den ritualiserade 

medieanvändningen är vanemässig och kan snarare ses som konsumtion av tid än medier i 

sig. Den instrumentella medieanvändningen däremot är mer uppsökande, användaren söker ett 

särskilt innehåll. Vad som avgör aktivitetsgrad beror på ett antal olika faktorer: den sociala 

kontexten, människors attityd och interaktionspotential. De människor som spenderar stor del 

av sin tid i hemmet tenderar att ha en mer ritualiserad medieanvändning jämfört med 

människor som lever ett mer aktivt liv.   

 

Det nya medielandskapet kan också kritiseras ur ett centraliseringsperspektiv. Stuart Allan 

(2005, 144) definierar centraliseringsprocessen inom journalistiken som att redaktioner 

centraliseras till en plats istället för, som tidigare, finnas utspridda över ett större geografiskt 

område. Detta leder enligt Allan till att bandet mellan journalistiken och det lokala samhället 

bryts. Journalistiken ska produceras på långt avstånd och av journalister som har liten, eller 
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ingen, erfarenhet eller kännedom om platserna utanför den centraliserade redaktionen. Enligt 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2011, 306) är det centrum som får den största 

uppmärksamheten vare sig det rör sig om den industrialiserade världen, ett lands politiska 

centrum eller centralorten i en region. Detta skeende för också med sig kritik från de som 

verkar i periferin. Talet om centralisering och den kritik som uppstår kommer att diskuteras 

närmare i analys och slutdiskussion. 

 

4.4 Diskursteori 
 

Uppsatsen använder sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt. I diskursanalytiska studier 

skiljer man inte alltid på teori och metod utan de kan sägas gå in i varandra, varför 

diskursanalytiska perspektiv presenteras i både teori- och metodkapitlet. Inledningsvis bör det 

klargöras vad som menas med diskurs. Winther Jörgensen och Phillips (2000, 7) definierar 

diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.  

 

Diskursteorin syftar till förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, i princip alla 

sociala fenomen kan analyseras utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Utgångspunkten i 

diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är färdiga och totala utan förändras beroende på de 

olika kontexter de verkar i (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 31). Denna uppsats 

undersöker inte diskursen om förändrad mediebevakning som ett färdigt socialt fenomen utan 

som en diskurs som är minst lika föränderlig som det nya medielandskapet. 

 

4.4.1 Subjektsposition 

 

En viktig frågeställning i denna studie är hur studieobjekten ser på sig själva i förhållande till 

en lokaljournalistisk diskurs. I diskursanalys är inte subjektet i sig analysobjekt utan analysen 

utgår från hur subjektet bestäms till vissa positioner och hur dessa relaterar till varandra. 

Subjektspositioner i denna uppsats kan exempelvis utgöras av politiker, kvinnor eller unga 

män. I en given diskurs finns alltid angivna positioner som subjekten kan anta och till dessa 

positioner knyts förväntningar på hur man ska tala och bete sig. Subjektet är dock 

fragmenterat och positioneras inte bara av en plats och en diskurs utan varierar ständigt 

beroende på sammanhang (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 48-49). Politiker är till 

exempel också föräldrar, partners, väljare och mer därtill.  
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Winther Jörgensen och Philips (2000, 50) refererar till Jaques Lacans subjektteori där han 

beskriver identitet som detsamma som att identifiera sig med något. Detta ”något” är de 

subjektspositioner som individen erbjuds av diskurserna. Identiteten är precis som diskurserna 

föränderlig. Diskursivt konstitueras identiteten genom ekvivalenskedjor – tecken som sorteras 

och knyts ihop i kedjor, hur man är och hur man inte är. Därmed kan identitet beskrivas som 

relationellt, man är något eftersom det finns något annat man inte är. På samma sätt kan 

gruppbildning förklaras genom att gruppen konstitueras i kontrast till andra grupper (ibid., 51-

52). Gruppbildning kan ha en begränsande effekt vilket kan exemplifieras i just denna 

uppsats. ”Vilhelminabor” har som grupp endast gemensamt att de bor i Vilhelmina till 

skillnad mot dem som inte bor i Vilhelmina. I övrigt är de individer med varierande identiteter 

beroende på vilka sammanhang de verkar i. Hur Vilhelminabor framställs i mediala 

sammanhang behöver inte överensstämma med hur de uppfattar sig själva. På samma sätt kan 

detta appliceras på fokusgrupperna, varför det är viktigt att förhålla sig till diskursanalytiska 

verktyg och teorier vid analys. 

5. Material och avgränsning 

Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka Vilhelminabors upplevelser av lokaljournalistik 

utgörs materialet av intervjuer genomförda i fokusgrupper. Fokusgrupperna skiljer sig åt 

främst utifrån sysselsättning, ålder och utbildning. Valet av fokusgrupper hämtade inspiration 

från Johanssons studie (1997) där man kunnat identifiera faktorer som påverkar intresset för 

kommunaljournalistik och hur dessa kunnat skilja sig åt beroende på individernas egna 

erfarenheter och sociala situtation. Denna uppsats undersöker bland annat 

fokusgruppsdeltagarnas förförståelse, därav valet av fokusgrupper som internt är relativt 

homogena men som skiljer sig åt mellan varandra. Exempelvis så bestod gruppen politiker av 

både kvinnor och män i olika åldrar men vars roller som politiker var föremål för analys.  

 

I och med att ambitionen var att få en uppfattning om hur olika grupper i samhället upplever 

mediebevakningen användes ett strategiskt urval. Urvalet av själva grupperna skedde 

strategiskt, så var dock ej fallet med de enskilda deltagarna. Strategiskt urval används främst 

inom kvalitativa studier när man vill ha variation i svaren från respondenterna (Trost 2010, 

32-33). Förhoppningen var att varje grupp skulle utgöras av fyra till fem deltagare, vilket inte 

alltid blev fallet när intervjuerna genomfördes. Den inledande kontakten förmedlades via 

verksamhetschef, lärare och föreningsordförande. Förfrågan till politikergruppen skickades 
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dock direkt till varje ledamot då deras uppgifter är offentliga i en annan bemärkelse. Varje 

intervju gjordes i miljöer där respondenterna på förhand hade en naturlig koppling, 

exempelvis föreningslokal eller grupprum. 

 

5.1 Fokusgrupper 
 

De fyra fokusgrupperna presenteras här i den ordning som intervjuerna kom att genomföras. 

I metoddiskussionen redogörs närmare för de etiska dilemman som uppkom i samband med 

förberedelserna inför en del av intervjuerna. 

  

Grupp 1: Fem elever från sista året på ett gymnasieprogram. 

På gymnasieskolan i Vilhelmina finns sju program, två teoretiska och fem praktiska, med 

sistaårselever. Eftersom de praktiska programmen var flera till antalet gjordes urvalet bland 

dessa då det totala elevantalet inom dessa program var i majoritet. Antalet elever i dessa 

klasser skiljde sig åt varför valet föll på den klass som närmast motsvarade antalet deltagare i 

en fokusgrupp. Detta val grundade sig i förhoppningen om att deltagarna skulle känna sig 

trygga i sin grupp. Samtliga deltagare var män och av sex studenter deltog fem. Grupp 1 

kommer i analysdelen att benämnas som ungdomarna. 

 

Grupp 2: Fyra pensionärer, medlemmar i en förening. 

I Vilhelmina finns flertalet föreningar och frivilligorganisationer. Då ambitionen var att få 

kontakt med pensionärer kontaktades ordförande i en av föreningarna där samtliga 

medlemmar utgjordes av just pensionärer. Ordförande i sin tur kontaktade medlemmarna och 

vid intervjun närvarade fyra personer. En man och tre kvinnor deltog. Grupp 2 kommer i 

analysdelen att benämnas som pensionärerna.  

 

Grupp 3: Tre kommunanställda på en verksamhet inom omsorgen. 

För att kunna ta del av huruvida upplevelser skiljer sig åt mellan olika grupper fanns det 

anledning att intervjua en grupp som arbetar inom en sektor som ofta omskrivs i media. 

Dessutom är kommunanställda en intressant grupp att intervjua mot bakgrund av den 

tidigarenämnda forskningsstudien (Johansson, 1997) som såg att kvinnor och anställda inom 

offentlig sektor tenderade att vara mer intresserade av kommunala nyheter  I Vilhelmina finns 

ett antal olika verksamheter inom handikappomsorgen, såväl gruppbostäder som dagliga 

verksamheter. Med stöd av en verksamhetschef söktes en arbetsgrupp som hade tid, möjlighet 

och intresse av att delta i intervjun. Denna grupp är minst till antalet deltagare, vilket berodde 
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på vilka som var närvarande vid arbetspasset när intervjun utfördes. Samtliga deltagare var 

kvinnor. Grupp 3 kommer i analysdelen att benämnas som de kommunanställda. 

 

Grupp 4: Fyra kommunfullmäktigeledamöter.  

Eftersom lokaljournalistik i många fall är kommunaljournalistik så ansågs det motiverat att ha 

med en grupp politiker eftersom de själva är föremål för journalistisk bevakning samt kan ha 

erfarenheter av att kommunicera med medborgarna via olika mediekanaler. Här kontaktades 

samtliga 27 kommunfullmäktigeledamöter som själva fick anmäla sitt intresse. Sex ledamöter 

anmälde sitt intresse och vid genomförandet av intervjun deltog fyra personer. Två var män, 

två var kvinnor och såväl majoriteten som oppositionen representerades. Grupp 4 kommer i 

analysdelen att benämnas som politikerna. 

 

6. Metod 

Varje vetenskaplig undersökning kräver en metod väl anpassad för att kunna besvara syftet. 

Denna uppsats söker svar på Vilhelminabors upplevelser av lokaljournalistik, varför såväl 

metod för insamling som analys har en kvalitativ ansats. Nedan presenteras de metoder som 

använts i denna uppsats.  

 

6.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Insamling av materialet skedde med hjälp av fokusgruppsintervjuer, där samtliga intervjuer 

bandades. En kvalitativ metod undersöker människors upplevelser och attityder, vilket var 

nödvändigt för att kunna besvara uppsatsens syfte. Det grundläggande med 

fokusgruppsintervjuer är att syftet inte är att förstå hur de enskilda individerna förstår världen, 

snarare är det de delade erfarenheterna och det kollektiva bildandet av uttalanden som bidrar 

till förståelse (Ahrne & Svensson 2011, 72). Fokusgrupperna bestod som tidigare nämnts av 

deltagare med gemensamma erfarenheter och roller. Intervjuerna utgick från deltagarnas 

gemensamma roll men med en medvetenhet om att människor ständigt går in och ur olika 

identiteter beroende på sammanhang (Bergström & Boréus 2012, 371). I denna uppsats 

användes det tidigare nämnda begreppet subjektsposition som ett verktyg för att beskriva 

diskursers innehåll med hänsyn till aktörers position (ibid., 373). 

 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av låg grad av standardisering vilket innebär att frågorna  
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ställs i den ordning som passar och att följdfrågor formuleras utifrån tidigare svar (Trost 2010, 

39). Intervjuerna var också semistrukturerade i sin utformning. Med detta menas att 

respondenterna själva kunde formulera sina svar utan att vara styrda av förutbestämda 

svarsalternativ. Däremot var intervjuerna strukturerade i den mån att de utgick från en 

intervjuguide med förutbestämda ämnesområden (se Bilaga). Frågor som respondenterna 

svarade på handlade bland annat om upplevelser av mediebevakningen idag, vilken typ av 

journalistik man efterfrågar och hur man håller sig uppdaterad om lokala händelser. 

Intervjuguiden justerades inför intervjun med gruppen politiker med anledning av att vissa 

frågeställningar inte kunde ställas till dem. Intervjuerna med övriga grupper innehöll frågor 

och svar kopplade till respondenternas möjligheter och intresse av att hålla sig uppdaterade 

om kommunala händelser, däribland politiska sådana. Med bakgrund av detta ställdes frågor 

till politikerna om hur de själva såg på sina möjligheter att kommunicera med medborgarna 

genom såväl etablerad media som sociala medier.  

 

6.2 Diskursanalys  
 

Det insamlade materialet bearbetades sedan i ett antal steg med utgångspunkt i diskursanalys. 

Inledningsvis transkriberades materialet för att underlätta vid analys. Därefter kodades det 

nedskrivna materialet och teman började eftersökas. Med kodning menas att den stora 

mängden text reduceras, organiseras och kategoriseras (Hartman 2004, 287). Ett antal frågor 

ställdes till materialet för att kunna urskilja teman: 

 

- Hur talar respondenterna om sig själva som medieanvändare? 

- Hur talar respondenterna om teknisk utveckling och sociala medier? 

- Hur talar respondenterna om journalistikens roll? 

- Hur talar respondenterna om bilden av kommunen, bilden av politikerna och bilden av 

medierna? 

 

Efter detta tolkades och analyserades det insamlade materialet utifrån det teoretiska ramverk 

som uppsatsen behandlat. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av verktyg 

hämtade från diskursanalysen. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000, 145) finns 

möjlighet att kombinera olika diskursanalytiska verktyg för att skapa en diskursanalytisk ram 

som passar ens frågeställningar. Denna undersökning använder sig av verktyg hämtade från 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Det bör dock klargöras att diskursanalys i denna 
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uppsats främst använts som ett sätt att rama in studiens material och att det därmed inte rör sig 

om någon renodlad diskursanalys där alla metodens delar använts.  

 

Diskursanalys kan ses som ett verktyg för att bland annat undersöka bredare sociala och 

kulturella strukturer, relationer och processer (Winther Jörgensen och Phillips 2000, 69). 

Syftet med kritisk diskursanalys kan anses vara att bidra till social förändring mot mer jämlika 

maktförhållanden i kommunikationsprocesserna. I detta fall handlade det om att synliggöra 

dessa maktförhållanden och analysera vilka konsekvenser mediebevakningen får för 

kommunmedborgare och hur de väljer att agera utifrån den situation som råder. Att analysera 

sitt material med stöd av en kritisk diskursanalys innebär möjligheter att undersöka den 

lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen, samt 

förändringsprocesser (Winther Jörgensen och Phillips 2000, 67). Diskurs är en social praktik 

som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. Med  

det menas att diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma sociala strukturer och 

processer – den speglar dem också (Fairclough 1995, 54-55). I denna analys användes 

metoden för att finna diskurser såväl inom grupperna som gemensamma diskurser för 

samtliga grupper.  

 

Vid en kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell (1995, 57-63) kan man fokusera på två 

dimensioner: den kommunikativa händelsen samt diskursordningen. Den kommunikativa 

händelsen i denna undersökning var intervjusituationerna. Med diskursordning menas 

summan av de diskurstyper som används inom exempelvis en social institution. Diskurstyper 

består av diskurser och genrer, vilket uppmärksammades i intervjusituationerna där sätt att 

tala om lokaljournalistik och mediebevakning åtskildes mellan grupperna. De sociala 

institutionerna i denna uppsats var de sammanhang som fokusgrupperna verkade i vilket 

bedömdes påverka diskursordningen (Winther Jörgensen och Phillips, 73). Den 

kommunikativa händelsen består i sin tur av tre dimensioner som utgör Faircloughs 

tredimensionella modell (1995, 59). I denna uppsats utgjordes detta av en text - det talade 

ordet i intervjuer, en diskursiv praktik samt en social praktik. Den diskursiva praktiken utgick 

från hur respondenterna konsumerar och, i vissa fall, själva producerar media. Den sociala 

praktiken var i denna uppsats de ställningstaganden och handlingar som respondenterna 

beskrev, vilket analyserades som en effekt av den diskursiva praktiken. Utgångspunkten för 

att använda sig av Faircloughs modell var att visa på förbindelserna mellan diskursiv praktik 

och social praktik. I denna undersökning handlade det om den diskursiva praktiken i en social 
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institution, Vilhelminabors upplevelser och attityder, sett i den större sociala och kulturella 

kontexten med ett förändrat medielandskap. Syftet var att med hjälp av diskursanalysen kunna 

urskilja bland annat vad deltagarna säger, vilka tankar och åsikter de har och hur de beskriver 

sina upplevelser av mediebevakning för att sedan kunna analysera detta i en större kontext. 

 

6.2.1 Hermeneutik  

 

För att ge en text mening krävs tolkning som ett steg i processen. Hermeneutiken söker 

kunskap om människors livsvärld och hur de föreställer sig olika företeelser i världen. Det vill 

säga inte hur världen är – utan hur människor föreställer sig den. I den hermeneutiska 

tolkningsprocessen belyses förförståelse. Genom att vara observant på deltagarnas  

förförståelse kan man också få hjälp att förstå hur och varför olika grupper resonerar som de 

gör (Bergström och Boréus 2012, 34). Tolkning sker därmed utifrån två perspektiv: 

uttolkarens som den som besitter särskilda tolkningsverktyg samt avsändaren som en grupp 

individer där språkhandlingen och idéer samt språkbruk uppmärksammas (ibid, 39). Likväl 

ska materialet sättas i ett sammanhang där det kan analyseras utifrån de teorier och den 

tidigare forskning som uppsatsen tar upp. Hermeneutiken har i denna uppsats främst använts 

som ett sätt att synliggöra den egna förförståelsen och hur den kan komma att påverka 

intervjusituationerna och analysarbetet.   

 

6.3 Metoddiskussion 
 

Fokusgruppsintervjuer innebär att respondenterna är flera till antalet och att de själva för ett 

samtal som styrs av intervjuaren. En fördel med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna kan 

föra ett samtal som leder till nya insikter och ett mer idérikt uppslag. Samtidigt finns en risk 

att det uppstår en sorts konsensuskultur där människor tenderar att hålla med varandra medan 

enskilda intervjuer skulle visa på fler nyanser. Likaså är en nackdel att de mer verbala och 

dominanta deltagarna tar över samtalet och att de tystlåtna ställs åt sidan. Ett etiskt dilemma 

vad gäller gruppintervjuer är att man inte kan förlita sig på att alla deltagare förhåller sig till 

den anonymitet som intervjuaren utlovar gentemot dem (Trost 2010, 45). Inför varje intervju  

förtydligades deltagarnas rätt till anonymitet och att det inspelade och transkriberade 

materialet endast skulle användas av mig, men att vissa citat kunde komma att tas med i den 

färdiga uppsatsen.  
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I material- och avgränsningsavsnittet beskrivs hur de kommunanställda deltagarna togs 

kontakt med genom en verksamhetschef. Då det fanns en risk att information om deltagarna 

på något sätt skulle kunna nå politikergruppen, alltså arbetsgivarna, betonades till 

verksamhetschefen vikten av den anonymitet som utlovats samtliga deltagare. Detta är 

därmed ett exempel på risken med att använda sig av mellanhänder i sökandet efter 

respondenter.  

 

Inför den första fokusgruppsintervjun formulerades en intervjuguide som prövades på en 

testperson. Intervjuguiden bedömdes kunna fungera väl, dock blev det märkbart tydligt att det 

var skillnad på att intervjua en enskild person och en grupp på fem personer. Den första 

intervjun gjordes med gruppen ungdomar, vilket i sig bör diskuteras närmare. Denna grupp  

kontaktades via en lärare och det var därmed svårbedömt att på förhand veta hur intresserade 

respondenterna var av att delta. Det finns stor anledning att vara självkritisk både vad gäller 

tillvägagångssätt men också att intervjuguiden inte förtestats i grupp. Trots detta fungerade 

intervjun väl och även om det fanns utmaningar med att ställa frågor om ämnen som inte 

engagerade alla deltagare så bjöds det på flera intressanta resonemang till analys- och 

tolkningsprocessen.  

 

6.3.1 Etiska dilemman 

 

Att undersöka sin hemkommun kräver medvetenhet om vilka praktiska och etiska svårigheter 

som kan uppstå. Detta återspeglades delvis i urvalsarbetet då det stundtals upplevdes som om 

urvalet baserades på uteslutningsmetoden för att undvika att hitta fokusgrupper bestående av 

personer jag känner.  

 

Ur det tidigare nämnda hermeneutiska perspektivet betonas vikten av den förförståelse som 

forskaren besitter. Det handlar dels om att vara medveten om denna förförståelse och hur den 

eventuellt kan komma att påverka tolkningen av materialet. Att utföra intervjuer i ens  

hemkommun, som dessutom är liten till folkmängd, innebär att man kan göra tolkningar 

baserat på det man på förhand känner till om deltagarna.  Samtidigt handlar det också om att 

denna förförståelse är en framåtsyftande del i tolkningsprocessen.  Av oundvikliga skäl har 

denna undersökning gjorts med förförståelse av både social och kulturell karaktär. Under 

intervjuerna har respondenterna refererat till personer och händelser som varit kända för såväl 

respondenter som intervjuare, vilket troligen inte skulle vara fallet om undersökningen gjorts 
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av någon utan denna förförståelse. Det har dock varit viktigt att i analysprocessen strikt 

förhålla sig till vad som sagts i intervjuerna och inte den kunskap som jag har om 

respondenter eller deras ageranden i andra sammanhang. Inför och under intervjun med 

gruppen kommunanställda krävdes särskild medvetenhet då jag själv var anställd inom vård- 

och omsorgsverksamheten under många år. 

 

I flera av fokusgrupperna nämndes en allvarlig händelse som skett i Vilhelmina i november 

2014. Denna händelse har varit mycket uppmärksammad i både lokal- och riksmedia samt på 

sociala medier. Eftersom Vilhelmina är en liten kommun och väldigt många personer på olika 

 sätt har koppling till de inblandade i händelsen togs beslutet att inte ställa några följdfrågor 

om detta även om det hade kunnat ge intressanta resonemang gällande mediekonsumtionen 

under denna tid.  

 

Även om denna studie inte avsåg att undersöka invånarnas intresse för sakpolitik och 

kommunala frågor fanns det anledning att vara medveten om att sådant kunde bidra till 

respondenternas attityder och upplevelser om ämnet.  

 

6.3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

En vetenskaplig uppsats bör säkerställa att undersökningen som genomförts är tillförlitlig och 

trovärdig. Hur detta görs skiljer sig delvis mellan kvanitativa och kvalitativa studier. 

Begreppet reliabilitet kopplas främst samman med kvantativa studier. För att uppnå reliabilitet 

i en kvantitativ studie krävs att mätningen ska vara stabil över tid och att samma resultat ska 

kunna uppnås vid ett annat tillfälle (Trost 2010, 131). Detta var vare sig möjligt eller 

eftersträvansvärt i denna studie. Intresset låg här i att veta vad och hur människor tänker och 

resonerar, vilket av naturliga skäl kan förändras både över tid och beroende på sammanhang.  

Begreppet validitet uppnås när undersökningen mäter det den avser att mäta. I kvalitativa 

studier kan validitet säkerställas genom transparens i den mån att man öppet redovisar hur 

undersökningen gått till och att den teori och tidigare forskning som presenterats tydligt kan 

kopplas till de egna resultaten. Ett annat tillvägagångssätt för att stärka validiteten i en 

kvalitativ studie är att använda sig av triangulering. Triangulering kan både ske i form av att 

man kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder, eller att man använder sig av 

triangulering inom sin valda metod. I det här fallet rör det sig om datatriangulering, att man 

samlar in material från flera olika källor (Svensson 1996, 218-219). Denna undersökning 

intervjuar olika grupper som skiljer sig åt i form av ålder, sysselsättning och kön. 
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Trianguleringens betydelse för validitet ska inte ses som ett sätt att finna en objektiv sanning 

utan endast ett försök att visa på att undersökningen är trovärdig. Denna undersökning gör 

heller inte anspråk på att resultaten ska vara generaliserbara på andra grupper eller individer. 

Däremot finns möjligheter att föra resonemang kring om undersökningens resultat kan 

föranleda vidare forskning på liknande grupper.  

 

7. Resultat och analys 

Detta avsnitt behandlar de resultat och den analys av de intervjuer som gjorts samt vilka 

diskurser som framkommit och hur dessa kan kopplas till de teorier och den tidigare forskning 

som presenterats. I diskursanalysen söker man finna teman och underteman som kan kopplas 

till det diskursiva fältet. Det övergripande temat har varit att studera framställningar av 

diskurser om Vilhelminabors upplevelser av lokaljournalistik. Detta har sedan brutits ned i 

underteman som benämns medieanvändning, teknikens betydelse, journalistikens roll och 

demokratieffekter. På många sätt är det svårt att skilja dessa teman åt då de ofta går in i 

varandra, men förhoppningen är att varje tema ska ses som ett steg närmare förståelse för de 

diskursiva och sociala praktikerna. 

 

7.1 Medieanvändaren 
 

Hur medieanvändningen såg ut skiljde sig mellan de olika grupperna. Den främsta skillnaden 

kunde ses mellan gruppen ungdomar och övriga grupper. Ungdomarna var den grupp som 

främst använde sig av sociala medier, vilket kommer att presenteras utförligare under 

teknikens betydelse. Pensionärerna och politikerna var de respondenter som fortfarande i hög 

grad tillskansade sig nyheter genom traditionella medier i form av papperstidningar. Dessa 

grupper följde också nyhetsflödet genom att se såväl morgon- som kvällssändningarna av de 

lokala tv-nyheterna samt via sociala medier. För att analysera respondenternas bild av sig 

själva som medieanvändare är det viktigt att urskilja hur de definierar medieanvändning.  

 

7.1.1 Unga som medieanvändare  

 

Ungdomarna talade inte om sig själva som medieanvändare då de kopplade begreppet medier 

till nyheter på tv eller i tidningen. Den formen av mediekonsumtion beskrevs som något man 

kom över näst intill slumpartat. Man ”har tråkigt” eller ”råkar hamna där”. I de fall där man 
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på förhand visste att något hade hänt eller rapporterats om kunde man söka upp 

informationen.  

 

Ordet intressant och ointressant förekom upprepade gånger i intervjun, att det inte är 

intressant med nyheter, att det ska krävas något extraordinärt för att väcka ungdomarnas  

intresse. Ungdomarna talade om sig själva som ”man”, det var ytterst sällsynt att de tydligt 

talade om sig själva i jag-form. Samtliga citat nedan sades av tre olika respondenter på fråga 

relaterad till mediekonsumtion. 

 

”Man brukar väl kolla på internet om man behöver något”. 

”Det är väl om man har riktigt jävla tråkigt”. 

”Så intresserad är man väl inte”. 

 

I talet om bristande intresse användes som synes också ordet väl ofta. Huruvida uttrycken kan 

ses som ett resultat av deras attityder till medier eller intresset för frågorna överlag går inte att 

kontrollera. Däremot tolkas här ordvalet man som om ungdomarna mer eller mindre 

omedvetet positionerade sig själva utanför mediediskursen. Det är svårt att avgöra om de 

verkligen kände detta bristande intresse eller om det är ett resultat av vad de tror förväntas av 

dem på grund av de subjektspositioner de tillskrivs i diskursen som unga (män). Den sociala 

praktiken: de ställningstaganden och attityder till medieanvändning kunde här ses som en 

effekt av den diskursiva praktiken: hur respondenterna talade om sin mediekonsumtion utifrån 

såväl de subjektspositioner de tillskrivs som den diskursordning de verkar i. Att de själva 

positionerade sig utanför mediediskursen tolkas därmed som en effekt av deras föreställningar 

av vad som definieras som medier. 

 

Ungdomarna trodde själva att de skulle få ett ökat intresse för nyheter när de blev äldre och 

kom ut i arbetslivet, att de i nuläget inte kände något behov att tillgodogöra sig nyheter, ej 

heller på nätet. 

 
”Egentligen, efter att man gått ut skolan och ska sätta igång och jobba, då är det ju viktigt 

med information och det… Hålla koll på det som är nytt, för att prata med andra”. 

 

Genom hela intervjun talade ungdomarna om sig själva som ointresserade just på grund av att 

de var unga. De gjorde själva diskursiva kopplingar mellan att vara ung och att vara 

ointresserad, i motsats till att de som vuxna skulle bli intresserade.  
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Ungdomarnas reflekterande resonemang om att deras nyhetsintresse skulle öka med åldern 

skulle kunna kopplas samman med Bengt Johanssons studie (1997) som visat att så är fallet.  

Vid en första anblick kan ungdomarna ses som passiva medieanvändare men å andra sidan 

talade de själva om bristande intresse, vilket samtidigt kan tolkas som att det är ett aktivt val 

de gör. Ungdomarna uppgav att de själva sökte upp information när de visste att något hade 

hänt eller skulle hända. En av respondenterna angav ett exempel kopplat till en förening han 

var med i. I samband med ett idrottsevenemang sökte han i en tidning som han visste hade 

rapporterat om detta. Av ungdomarnas tal att döma bör de snarare ses som aktiva 

medieanvändare i den bemärkelsen att de, när de anser att behovet finns, söker upp 

informationen de vill ha. 

 

7.1.2 Vuxna som medieanvändare  

 

De övriga gruppernas bild av sig själva som medieanvändare kommer att analyseras mer 

gemensamt som en följd av att mediediskursen hade liknande drag grupperna emellan. 

 

Pensionärerna hade en lång relation med främst sina lokala morgontidningar. Två av 

pensionärerna hade prenumererat på ”sin” morgontidning i 40 år. Precis som för majoriteten 

av respondenterna i politikergruppen var morgontidningen en självklar faktor i vad som 

ansågs vara en bra start på dagen eller inte. Lokalpressens starka ställning (Hadenius, Webull 

och Wadbring, 2012) bekräftades av respondenterna genom deras sätt att tala om rutiner och 

traditioner kopplade till morgontidningen. 

 
”Ja, tidningen är ju det första man börjar med. Annars har man ju aldrig fått börja dagen”. 

– Respondent i gruppen pensionärer. Haft samma tidning sedan 1975. 

 

Samtliga tre grupper framstod intresserade av att hålla sig uppdaterade om nyhetshändelser 

även om man använde olika sätt att göra det på. De var alla intresserade av kommunala frågor 

vilket också det kan kopplas samman med Johanssons forskning (1997) om vilka grupper det 

är som främst intresserar sig av kommunaljournalistik.  

 

Den skillnad som kunde ses mellan dessa grupper var att politikergruppen kände ett slags 

ansvar i sin mediekonsumtion. Det talades mer sällan om medieanvändning som något 

kopplat till underhållning eller förströelse än som något som tillhörde det politiska uppdraget. 

Politikerna var den grupp som tydligast talade om en mättnad av nyhetskonsumtion då de tog 
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del av nyheter i många olika kanaler. Å andra sidan framkom det att man alltmer börjat finna 

en balans, att man inte läste allt i detalj utan tittade efter strömningar och tendenser som 

kunde vara värda att kontrollera närmare.  

 

Av dessa tre grupper så framstår politikerna som mest aktiva mediekonsumenter i den mån att 

de omvärldsbevakar i en annan utsträckning. Gruppen pensionärer skulle däremot kunna 

beskrivas som delvis passiva i sin mediekonsumtion. De är väldigt trogna och lojala som 

prenumeranter och konsumenter, trots att de anser att det finns brister. Här ska inte passiva 

ses som något negativt utan snarare att de är relativt nöjda med det som är. De 

kommunanställda respondenterna kan tolkas som både aktiva och passiva användare. De hade 

särskilda rutiner i sin mediekonsumtion men sökte också aktivt efter information och nyheter i 

såväl Facebookflöden som lokaltidningarnas webbupplagor. 

 

Vad gäller sociala medier och webb ställdes frågor om respondenternas erfarenheter av att 

själva delta i debatter och diskussioner på nätet. Ungdomarna läste diskussioner som kunde 

uppstå i deras Facebookflöden, men deltog aldrig. I både gruppen pensionärer och 

kommunanställda följdes såväl Facebookflöden som politikers bloggar, kommentarsfält under 

nyhetsartiklar och diskussionstrådar i ”Tyck till” på Västerbottens-Kuriren. Ingen av dem 

uppgav att de själva skrivit eller kommenterat något de läst.  

 
”Man vill gärna inte "lägga in sina åsikter" då det så lätt kan missförstås. Text är knepigt på 

det viset, man menar en sak när man skriver men någon annan uppfattar det på ett annat 

vis”. – Respondent i gruppen kommunanställda 

 

Politikerna däremot var inte endast konsumenter utan också producenter då de bland annat 

bloggade som ett sätt att nå ut till medborgarna. Politikerna som medaktörer kommer att 

diskuteras vidare så småningom, men vad som går att utläsa är att Jenkins (2012) teorier om 

konvergenskulturen i någon form återspeglas i alla grupper. Det handlar både om 

deltagarkultur och kollektiv intelligens där vad man läser och tar till sig i såväl gamla som nya 

medier leder till nya insikter och nya samtal, vilket i sig kan öka intresset. Dock bör man vara 

observant på att deltagarkultur i form av kommentarer och diskussionstrådar kan leda till 

någon sorts ”kollektiv dumhet” där rykten blir till sanningar som riskerar allvarliga 

konsekvenser. Detta diskuteras i avsnitt 7.4. 
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Sammanfattningsvis kan man urskilja både passiva och aktiva medieanvändare i grupperna. 

Detta baserat på konsumtion som sker på grund av bland annat diskurser om ansvar, lojalitet 

eller i form av informations- och kunskapsjakt. 

 

Gällande subjektspositioner var det de unga som främst talade om sig själva som just unga. 

Övriga grupper talade om medieanvändning som Vilhelminabor och hur de konsumerade och 

uppfattade nyheter utifrån den diskursen. Politikernas tal om medieanvändning skedde utifrån 

både subjektspositionerna politiker och Vilhelminabor.  

 

7.2 Teknikens betydelse 
 

Diskurser om teknikens betydelse för mediekonsumtionen var överlag positiv och det lyfts 

fram exempel på hur snabbt det går att få reda på saker idag. Västerbottens-Kurirens 

nätupplaga beskrevs av respondenter i flera grupper som ett bra exempel på snabba 

uppdateringar vid händelser som exempelvis bilolyckor. Men framförallt belystes den 

tekniska utvecklingen som möjligheter att hålla varandra uppdaterade via sina egna flöden.  

Gruppen ungdomar var den som tydligast visade på att de inte ansåg sig behöva ett 

journalistiskt filter för att få veta saker. Ett exempel var när en respondent berättade om en 

lavinolycka i Kittelfjäll som skett dagarna innan intervjun.  

 

Ungdom: Jag försökte läsa men då var man tvungen att betala. Men då hittade jag ett annat ställe. 

Intervjuare: Vart fick du reda på det då? 

Ungdom: Kittelfjälls egna Facebooksida. 

 

Ungdomarna berättade vidare om hur de gillat olika Facebooksidor och därmed kunnat få 

direktinformation utan att behöva läsa om sådant de inte är intresserade av. Ett annat 

återkommande svar på hur de tillgodogör sig information var Google. 

 

”Det är lättare att få fram via Google än att sitta och bläddra i nån tidning”  

– Respondent i ungdomsgruppen 

 

Information och nyhetstillgång utan journalistiska mellanhänder nämndes också i intervjun 

med de kommunanställda. Genom Facebook tog de del av sådant som de inte trodde skulle få 

utrymme i de etablerade mediernas kanaler. Diskurser om nya medier som informations- och 

kunskapskälla signalerar dels behovet av att något ska vara enkelt och tillgängligt. Men det 
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går också att, främst hos delar av respondenterna i gruppen kommunanställda, utläsa en 

misstro gentemot de etablerade medierna. Dels framkom en ovilja att betala för nyheter på 

nätet och ett uttryck för missnöje med det journalistiska innehållet. Det talades inte om att 

man upplevde innehållet som osant, snarare att det inte kändes relevant för den som söker 

nyheter om Vilhelmina. Västerbottens-Kurirens webbsida lyftes dock som ett positivt 

exempel. Även om man inte uppskattade betalväggar så berömde man dels snabba 

uppdateringar men också att Vilhelmina har en egen flik på VK.se, till skillnad mot för på 

Folkbladet.nu där nyheter om Vilhelmina samlas under kategorin inlandet. 

 
”På VF så är det inlandet på nätet, på VK så är det ju Vilhelmina. Så man kan gå in och 

läsa bara om det”. – Respondent i gruppen kommunanställda 

 

Detta kan tyckas som en liten detalj i sammanhanget, men fler exempel lyftes som kunde ge 

förståelse för att också sådant har betydelse. I ”Journalistikens roll” kommer respondenternas 

tal om vilken journalistik de vill ta del av att presenteras, vilket ytterligare kan komma att 

förklara detta citat.  

 

På frågan hur de trodde att sociala medier kan komma att fungera som komplement till 

traditionell mediekonsumtion svarade en respondent i gruppen kommunanställda: 

 
”Har vi inte mycket att välja på så kan det ju bli så, att folk länkar till... Det som har hänt 

och det som ska hända”.  

 

Här talades det snarare om att sociala medier framöver kan komma att få rollen som substitut 

till den etablerade lokaljournalistiken. Politikerna talade om de fördelar som den tekniska 

utvecklingen fört med sig i den mån att den förenklat möjligheterna att hålla sig uppdaterad 

kontinuerligt under dagen och att det samtidigt med tiden blivit lättare att sortera ut vad som 

är viktigt och inte. Men det var också politikerna som främst talade om vilka sorts problem 

som följt med den tekniska utvecklingen. I de fall där politikerna upplevde att journalister fått 

något om bakfoten i artiklar som publicerats på nätet berättade en respondent att hen tidigare 

försökte bemöta och förtydliga i kommentarsfälten.  

 
”I början när man var mycket för sociala medier kunde man ju gå in och kommentera, man 

ville som tala om att de (journalisterna) hade gjort fel, såhär man ville försvara kommun. 

Idag orkar man inte. Det trollas ju ihop med det där anonyma så man har ju slutat 

kommentera”. – Respondent i politikergruppen 
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Politikerna får anses vara aktiva deltagare i Jenkins (2012) teorier om deltagarkultur, både i 

den mån att de försökte bemöta felaktigheter men också att de såg möjligheter att möta sina 

väljare på ett nytt sätt. De var dock medvetna om att deras deltagande kunde föranleda hätska 

debatter och anonyma, otrevliga kommentarer.  

 
”Det som är så hemskt med anonyma kommentarer är ju att om det blir många anonyma så 

blir det en sanning det också”. – Respondent i politikergruppen 

 

Farhågan som det talas om är att många anonyma kommentarer ska tysta debatten, istället för 

vad man hoppades skulle vara fördelen med den tekniska utvecklingen. Den politiker som 

berättade att hen slutat göra egna inlägg talade om vilka konsekvenser anonymiteten på nätet 

ser ut att kunna leda till: 

 
”Allt det anonyma har nästan kvävt det snart”. 

 

Här framkom något som utförligare kommer att diskuteras i demokratiavsnittet. Men precis 

som i Nilsson och Carlssons studie (2014) så ser politikerna både demokratiska möjligheter 

och hot med den tekniska utvecklingen.  

 

7.3 Journalistikens roll 
 

Respondenterna hade till stor del väldigt lika uppfattning om hur de såg på journalistik och 

vad de efterfrågar. I intervjun med både pensionärerna och de kommunanställda framkom 

kritik mot främst Västerbottensnytt som man menade hade allt för starkt kustfokus.  

 

”Egentligen är det ointressant, för det är bara Umeå. […] det är ganska ointressant men 

man tittar ändå”. – Respondent i gruppen pensionärer. 

 

”Det är bara Umeå, Umeå, Umeå. Det kunde lika gärna kunde heta Umeånytt, eller 

Kustnytt”. – Respondent i gruppen kommunanställda. 

 

Vid åtkommande tillfällen kritiserades det ”storstadsfokus” som liknar det Hadenius, Weibull 

och Wadbring (2011) belyser: kritik från de som verkar i periferin mot att centrum alltid står i 

fokus. 

 

Gruppen politiker var den grupp som främst kritiserade det journalistiska arbetet, vad som 

kom att kallas för en” publikstyrd flashjournalistik”: 



  

 
26 

 
”Idag ska man ju sälja det som massan vill läsa och det som sticker ut och flashar i det här 

totala mediebruset. […] då blir det ju det här rubrikskrivandet som man håller på spy på 

ibland”. – Respondent i politikergruppen 

 

Ungdomsgruppen resonerade främst ur det egna perspektivet, vad de själva är intresserade av 

kan också vara intressant att läsa om. De övriga grupperna positionerade sig själva i diskursen 

Vilhelminabor, med ett sorts ansvar för kommunen. Bland flera respondenter framkom en 

önskan om mer positiva nyheter. 

 
”Hela inlandet ligger ju i medieskugga. I dagens läge när glesbygden dör, då är det klart att 

det blir jätteviktigt med det positiva. Att man kan locka folk med att vi har en bra 

äldreomsorg, att vi har bra skolor… […] Det är väl det som ska få oss till att leva, inte all 

skit”. – Respondent i gruppen kommunanställda 

 

Vad gäller positiva nyheter så var det Lokaltidningen som beskrevs som den tidning som bäst 

förmedlar den sortens nyheter. Man talade om att Lokaltidningen fyllt det tomrum som 

lämnats efter att andra redaktioner lagt ned. Samtidigt så menade en respondent i 

politikergruppen att det inte var helt oproblematiskt: 

 
”Då har vi ju tappat den där delen emellan som ska vara kritiskt granskande […]. Då har vi 

ytterligheten att det är flashjournalistik och så är det mys”. 

 

Såväl politiker, som pensionärer och kommunanställda refererade alla till enskilda journalister 

som verkat eller verkar i kommunen. Man talade om dessa journalister med förnamn, vilket 

förstärker betydelsen av närvaro. De journalister som jobbar eller jobbat i kommunen har de 

flesta haft någon form av personlig kontakt med antingen i sin yrkesroll eller privat. 

 
”Förut när det fanns kontor, VK hade kontor och VF hade kontor, så kunde man ju gå in 

och prata med den personen. Många gick ju in och sa att något hade hänt och så kunde dom 

börja gräva i det. Det går ju inte att göra nu. Inte ringer man till Umeå…”. – Respondent i 

gruppen kommunanställda 

 

Här framkom en specifik diskurs om lokaljournalister. Talet om reportrarna som några man 

kände, några man hade förtroende för och uppskattade skiljde sig från diskursen om 

lokaljournalistik där journalistik produceras av människor utan både namn och ansikte. 

 



  

 
27 

Deltagare i politikergruppen berättade om hur en tidigare politiker brukade ha för vana att 

alltid gå in på den ena lokalredaktionen och berätta vad som sagts och beslutats om efter varje 

sammanträde. En respondent menade att det förr fanns ett större intresse hos journalister att 

rapportera om sakpolitiska frågor som berörde kommunmedborgarna och att det idag snarare 

handlar om att rapportera om konflikter, något man tror både är en fråga om tids- och 

resursbrist men också att man inte är fysiskt närvarande i kommunen. Diskursen om politiker 

och journalister som tidigare verkat i något sorts samspel lyftes fram som ett positivt exempel 

på god journalistik. Politikerna menade att de hade bättre kontakt med journalister tidigare 

och att det då fanns en annan vilja att följa och rapportera om politiska beslut, till skillnad mot 

idag.  

 

Många respondenter i grupperna hade uttalade önskemål om journalistisk närvaro utifrån egna 

teorier om att det är närvaron som leder till bra och intressant journalistik. Motsatsen, den 

som ansågs råda nu, var en ytligare och mer distanserad rapportering som många respondenter 

hade svårt att ta till sig. Detta får ses som en spegling av det som både Allan (2005) och 

Nikunen (2013) kunnat se. Journalistik produceras på långt avstånd, av människor som har 

liten kännedom om platsen och människorna, vilket blir märkbart. 

 

7.4 Demokratieffekter 
 

Det sista temat är också det tema som berör de medieeffekter som kunnat identifieras hos 

respondenterna. Bortsett från hos gruppen ungdomar så framträdde en tydlig och gemensam 

diskurs av ett kommunpolitiskt klimat präglat av konflikter och osämja. Däremot ska en 

skiljelinje dras här: vad som framgick var alltså en bild av ett politiskt klimat. Bilden 

bekräftades – och beklagades av politikerna själva. Politikerna kunde vittna om att det varit 

turbulenta tider de senaste åren, däremot menade de att det inte varit tal om ovanligt hårda 

politiska debatter utan att det snarare handlat om hur man hanterat det nya medieformatet.  

En politiker menar att det tidigare varit ett betydligt hårdare klimat men att det aldrig 

framkommit och därmed inte problematiserats. Viljan att vara mer transparent i politiska 

processer och beslut har, stick i stäv med ambitionen om öppenhet, fört med sig en skepsis 

och misstro mot politik i allmänhet och politikerna i synnerhet. 

 
”Man har ju beskrivit den sista mandatperioden som ett sådant hemskt politiskt klimat och 

allting, men den politiska diskussionen mellan opposition och majoritet och granskande av 
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varandra har ju alltid pågått. Men den har inte varit synlig på det viset som nu i sociala 

medier”. – Respondent i politikergruppen. 

 

”Det är bara käbbel” ansåg både respondenter i gruppen pensionärer och kommunanställda 

om kommunpolitiken och en respondent i den sistnämnda gruppen utvecklade sitt 

resonemang på fråga om hur de tycker att Vilhelmina framställs i lokalmedier: 

 
”När det gäller politik så är det sådan jävla sandlåda. Då får man bara skämmas känner jag. 

Det är bara pinsamheter, dom bara bråkar och… jamen det är så tjafsigt. Riktigt pinsamt”.  

 

Två politiker svarade liknande på samma fråga: 

 
”Det har ju fått fotfäste att vi bara bråkar och ingenting gör. Det är en bild av att vi bara 

sitter i sandlådan och då spelar det ingen roll att man går in och bemöter att vi har olika 

uppfattningar. Det är ju ingenting konstigt, annars skulle vi ju inte tillhöra olika partier 

[…]. Det har blivit en sådan konstig diskussion på det sättet. Ibland känns det som om det 

inte är någon mening att säga vad man tycker”.  

 

”Det blir en bild ut i samhället att herregud i Vilhelmina är det kaos och det är sådana 

problem och det är krig, men så är det ju inte”.  

 

Här framträder den kommunpolitiska diskursen, som ursprungligen inte var föremål för 

undersökningen, men likväl ej heller går att bortse ifrån då den är återkommande och kan 

kopplas samman med den lokaljournalistiska diskursen. Diskursen om kommunpolitik skiljer 

sig, av förklarliga skäl, åt när politikerna själva talar om den och när andra medborgare gör 

det. Den lokala mediebevakningen kan ses som en delförklaring till den rådande diskursen. 

Uppsatsens syfte har inte varit att klarlägga huruvida diskursen om kommunpolitik förändrats 

över tid. Vad som däremot blev tydligt var politikernas frustration över hur bilden av dem 

kommit att prägla samhällsdebatten. De hade själva olika teorier om vad som lett fram till 

denna bild, varav tre förklaringar märktes tydligast. Dels handlade det om det publicistiska 

ansvaret, vilken bild redaktionerna väljer att förmedla och dels om den strida ström av 

anonyma kommentarer på nätet: ”journalistiken polariserar ju det där med bråk, det som folk 

skriver in”. Men politikerna reflekterade också över hur de själva hanterat sociala medier. 

 
”Om vi ska vara självkritiska kan vi inte bara säga att vi är ett offer för alla andra. Vi är ju 

givetvis medaktörer och då måste vi ändra vårt sätt. Vi har funnits i en tid när vi varit mer 

respekterade och journalisterna frågade oss och gjorde seriösa… och så kom sociala medier 
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och idag måste vi lära oss att vara mer medietränade och föra ut budskap. Den här resan 

tror jag att vi håller på göra nu”. – Respondent i politikergruppen 

 

Politikerna berättade att de aktivt försökt arbeta för att ändra bilden av dem som bråkiga men 

menade att det i sin tur fått konsekvenser: 

”Du ser ju nu, det skrivs väldigt lite om Vilhelmina för vi har ju trollat bort det. Vi har 

bestämt oss för att hålla det nere och då försvinn ju det där”.  

 

Denna nedtonade strategi som politikerna beskrev ansågs ha tagit för lång tid enligt en 

politiker:  

”Nu när vi börjat lära oss, då finns det ingen att prata med längre”.  

 

”Ingen” får här ses som såväl journalister som de medborgare vars bild av Vilhelminapolitiker 

står fast. 

 

I flera grupper talades det om lokaljournalistik och möjligheterna att anonymt kunna diskutera 

på nätet som ett och samma, även om det inte sistnämnda inte är ett redaktionellt producerat 

material. Det faktum att kommentarer och bloggar fanns på journalistiska plattformar gjorde 

att diskursen lokaljournalistik kom att omfatta också detta. De anonyma kommentarer som 

endast utgjorts av spekulationer och åsikter men likväl befästs som sanning får betraktas som 

”kollektiv dumhet” i den mån att ambitionen med kollektiv intelligens (Jenkins, 2012) slår fel. 

Detta bör också problematiseras vad gäller just vad som får sägas inom en given diskurs. 

Möjligheten till anonymitet på nätet har tänjt på gränserna för vad som i andra sammanhang 

får och inte får sägas. Bakom fiktiva e-postadresser och påhittade namn kan personer 

positionera sig själva utanför de subjektspositioner de annars tilldelas. Den yttersta 

konsekvens som politikerna vittnade om till en följd av den etablerade mediebilden var 

svårigheterna att locka till sig nya politiskt engagerade. 

”Det absolut värsta är när man ska försöka rekrytera nya, det är den stora faran. 

Mediebilden är ju den att det är sandlåda och krig och att vi inte har gjort något rätt. Inför 

valet i höstas när vi ringde folk och försökte få med dem så blev svaret att de aldrig vill 

förknippas med ”den där lekstugan”. Det är ett jättetapp demokratiskt”.  – Respondent i 

politikergruppen 
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8. Slutdiskussion 

Denna uppsats har undersökt Vilhelminabors upplevelser av lokaljournalistik, där den första 

frågeställningen var Hur upplever kommuninvånare den nuvarande mediebevakningen av  

kommunen? Tre av fokusgrupperna kunde förändringar över tid och var alla eniga i att 

mediebevakningen var bättre när fler lokalredaktioner och stationerade reportrar fanns i 

Vilhelmina. De ansåg också att mediebevakningen förändrats både till det bättre och till det 

sämre som en följd av den tekniska utvecklingen. Förbättrad teknik leder till snabbare nyheter 

och tätare uppdateringar men kritik framfördes också om huruvida det leder till allt för 

”enkla” nyheter och att minskade resurser, i kombination med ett större mediebrus, lett till 

svårigheter för journalister att göra sitt jobb. Lokaljournalistik kopplades ofta samman med 

icke-redaktionella delar av nätupplagor, exempelvis bloggar och debattsidor, vilket teoretiskt 

sett skulle kunna bidra till ett eventuellt minskat förtroende för journalistiken.  

 

Den andra frågeställningen löd Vad efterfrågar kommuninvånarna för typ av journalistik? 

Här framkom att man värdesatte en mer positiv nyhetsförmedling där särskilt gruppen 

pensionärer och de kommunanställda talade om vikten av att locka till sig såväl turister som 

nya kommuninvånare. Detta får ses som att man ansåg att lokaljournalistikens roll mer borde 

tjäna som marknadsförare av såväl Vilhelmina som inlandet och Norrland i stort. Trots att det 

kan finnas förståelse för ett sådant resonemang är det knappast en sådan journalistisk 

utveckling vi bör sträva efter. Den kommunanställda som talade om vikten av positiva nyheter 

när glesbygden dör ut talade om ett större samhälleligt problem, där förhoppningen var att 

journalistiken skulle kunna bidra med en lösning. Citatet från Nord och Nygrens studie (2002)  

kan här tjäna som en reflektion: ”Halva Sverige är bortglömd av medierna för att det också 

glömts bort av det svenska samhället i stort”.  

 

Politikerna efterlyste en mer seriös och granskande journalistik och de såg demokratiska faror 

och konsekvenser med den nuvarande mediebevakningen, varför det finns anledning att 

återvända till vad som beskrivits som mediernas demokratiska funktion (Nord och Strömbäck, 

2012). Där beskrivs mediernas roll både som förmedlare av information om politikers åsikter 

och agerande men också genom att erbjuda en allsidig rapportering för att kunna hjälpa 

medborgare att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Denna uppsats hade 

inte som syfte att recensera den nuvarande lokaljournalistiken, men baserat på de diskurser 

som förts så har en eventuellt allsidig rapportering inte nått fram till alla medborgare.  
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Detta leder in på den tredje och sista frågeställningen: Hur håller sig kommuninvånarna 

uppdaterade om lokala händelser? I allt större utsträckning använde sig respondenterna av 

nätbaserade nyhetsflöden, både via redaktionernas egna webbsidor och sociala medier i 

allmänhet. Detta, i kombination med papperstidningar, radio och tv, får ses som stora 

möjligheter att få en mer allsidig och täckande nyhetsuppdatering. Däremot blev det tydligt att 

det inte var helt enkelt att skilja på redaktionellt och icke-redaktionellt material, vilket 

teoretiskt sett skulle kunna leda till att man ifrågasätter medieföretagens redaktionella 

innehåll.  

 

Uppsatsens syfte var vidare inte att undersöka huruvida respondenternas upplevelser 

motsvaras av den faktiska mediebevakningen för att på så vis kunna avgöra vad som är 

”sant”. Det individerna talade om och upplevde är det som de själva ser som en sanning, 

vilket i just det här fallet skulle kunna ses som ett problem – åtminstone om man tittar på den 

kommunpolitiska diskursen.  

 

I metodavsnittet beskrevs diskurs som en social praktik som både konstituerar den sociala 

världen och konstitueras av andra sociala praktiker (Fairclough 1995). Den lokaljournalistiska 

diskursen både påverkar och påverkas av den kommunpolitiska diskursen. Hur politikerna 

agerar och kommunicerar avspeglar sig av naturliga skäl i den lokaljournalistiska diskursen 

hos medborgarna. Likaså fungerar det åt andra hållet. Den lokaljournalistiska diskursen 

påverkar talet om kommunpolitik. Dessutom bör man se övriga diskurser som avverkats i 

denna uppsats som andra påverkansfaktorer, i synnerhet diskursen om den tekniska 

utvecklingen.  

 

För att sammanfatta analysen av den kommunikativa händelsen - intervjusvaren kom till 

mångt och mycket att handla om diskursen om kommunpolitik i samband med frågor om 

mediebevakning och lokaljournalistik. Denna diskursiva praktik har kunnat återspeglas i den 

sociala praktiken – de ställningstaganden och handlingar som identifierats gällande 

demokratiska effekter. Bilden och diskursen om kommunpolitik har dominerats av konflikter 

och ”käbbel” vilket lett till stora svårigheter för partierna att värva nya medlemmar. Detta 

skulle kunna anses vara en av de mest allvarliga konsekvenserna i ett demokratiskt samhälle. 

Den sociala praktiken, de ställningstaganden som görs som en effekt av den diskursiva 

praktiken kan ses som en motståndsdiskurs. Med detta menas hur medborgare, som en 

konsekvens av den diskursiva praktiken, agerar i den sociala praktiken – man misstror 
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politikerna och avstår från att engagera sig. Till skillnad mot många andra demokratiska faror 

som hat och hot mot politiker, journalister och offentliga personer handlar det här snarast om 

föreställningen av en verklighet, vilket rimligen borde gå att finna lösningar på. Det talades 

från politikerhåll om hur man aktivt arbetar för att förändra denna bild och man gav förslag på 

förbättringsåtgärder. Exempelvis finns en ambition om att, när ekonomin tillåter, kunna 

anställa en informatör för att kunna kommunicera bättre både med sina medborgare och 

utanför kommunen. Politikerna talade också om andra alternativ att nå ut till medborgarna (Se 

Fico et al, 2012) men var också eniga i att arbetet med att finnas ute på nätet kräver tid och 

resurser för att det ska bli konstruktivt. Här finns också anledning att problematisera ”gör det 

själv”-strategin om det allt mer börjar verka som ett substitut och att journalisternas 

granskande funktion gradvis försvinner.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att respondenternas tal om lokaljournalistik och dess 

effekter var mycket intressanta att ta del av. Att det skulle kunna finnas ett missnöje 

bekräftades, men framförallt blev det tydligt hur flera av just dessa Vilhelminabor agerade 

utifrån de lokaljournalistiska diskurser som förekom. Det nya och ständigt föränderliga 

medielandskapet som vi alla verkar i påverkar oss i både tal och handling, vare sig vi är 

medvetna om det eller inte. 

 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 
 

Det finns många potentiellt intressanta forskningsområden att arbeta vidare med utifrån dessa 

resultat. Dels skulle en kvantitativ undersökning kunna vara av värde för att få möjligheten att 

dra mer generella slutsatser än vad som är möjligt inom ramen av en kvalitativ undersökning.  

 

En undersökning som retrospektivt skulle titta på hur och när politikerna började använda 

sociala medier och hur och när medierapporteringen började anta, vad respondenterna själva 

beskrev som, en mer negativ ton, skulle kunna urskilja såväl etablerade som nya mediers roll i 

samhällsdebatten.  

 

Med anledning av mediernas demokratiska funktion som informationsförmedlare och 

granskare av makten skulle också en studie som undersöker samband mellan mediebevakning 

och förtroende för rikspolitik vara av intresse. Före och efter riksdagsvalet 2014 fördes 

debatter om politikernas svek gentemot landsbygden och att det skulle kunna haft betydelse 
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för valresultatet. Vilken betydelse kan tillskrivas medierna? Kommer politiker lättare undan 

landsbygdens kritik om den journalistiska närvaron och kulturkompetensen saknas? Detta är 

bara några av de många frågor som skulle kunna undersökas närmare. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

- Inledande presentation och information av mig själv och uppsatsarbetet. 

- Information om frivilligt och anonymt deltagande samt rätten att avbryta intervjun. 

- Information om hur uppsatsen presenteras (citat samt löpande text). 

- Information om inspelning samt test av inspelningsfunktionen innan start. 

- Information om varför just denna grupp är tillfrågade om att delta. 

- Några frågor? 

- Efter information, inled med att berätta vilka redaktioner jag definierar som ”lokala” 

(VK, Folkbladet, Västerbottensnytt, P4 Västerbotten och Lokaltidningen) för att ringa 

in och tydliggöra det övergripande ämnet lokaljournalistik 

Tema 1 - Medieanvändning 

Öppningsfråga: Hur ser en vanlig dag ut, från att ni kliver upp, när det kommer till att ta del 

av journalistik/medier?  

- Alla ska erbjudas att svara. Följdfrågor formuleras utifrån hur gruppen svarar.  

Tema 2 - Informations/nyhetsuppdatering 

Frågor om hur gruppen håller sig uppdaterade om nyheter och händelser kopplade till 

Vilhelmina, fråga om hur de tar del av kommunal/politisk information.  

Justering av frågor till politikergruppen: Kommunikation från politiker till medborgarna samt 

egna erfarenheter av media i politikerrollen 

Tema 3 - Sociala medier/nätet (avverkas eventuellt i tidigare teman). 

Frågor om respondenternas erfarenheter av sociala medier och informationsutbyte på nätet. 

- Exempel på vad som menas med sociala medier och nätet kan behöva förtydligas.  

Tema 4 - Journalistikens roll 

Frågor om vad som anses vara god/dålig journalistik, förändring över tid, vad bör det 

rapporteras mer/mindre om. 

Tema 5 - Bilden av Vilhelmina 

Hur tycker ni att bilden av Vilhelmina framställs i media? 

- Frågor av mer reflekterande karaktär. 

 

Avslutande/sammanfattande fråga om det är något som de vill säga men inte blivit tillfrågade 

om. 


