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Bilaga 1. Telefonenkät 
 

“Hej! Jag heter XX och ringer från Stockholms Universitet. Jag håller på att skriva ett examensarbete om dagens 

mediebevakning i Jokkmokks kommun och därför skulle jag gärna vilja göra en kort enkät med dig om vad du tycker om 

den. Den tar cirka 10 minuter. Skulle det gå bra?” 

 

1. Hur ofta tar du del av följande lokala medier? (Öppen fråga - vi kryssar det som ligger 

närmast deras spontana svar och upprepar det. Ex: “Hur ofta lyssnar du på P4 Norrbottens 

nyhetssändningar?”. Sista frågan ställs: “Tar du del av något annat lokalt medium? I så fall, 

vad?”) 

 Varje dag Någon 

gång i 

veckan 

Någon 

gång i 

månaden 

Någon 

gång i 

kvartalet 

Någon 

gång om 

året 

Aldrig 

Sveriges radio P4 

Norrbotten 
      

SVT Nordnytt       

Norrländska 

Socialdemokraten 
      

Norrbottens-

Kuriren 
      

Annan: Vilket?       

 

2. Vilket av följande alternativ får du främst din samhällsinformation från?  

(“Med samhällsinfo menar vi kommunfrågor och kommunpolitik. Välj ETT svar.”) 

☐ Lokala medier ____________ (Definiera: tidning/radio/tv) 

☐ Kommunens hemsida 

☐ Vänner/Familj 

☐ Sociala medier 

☐ Annat _____________ 

 

3. Händer det att du letar information om vad som händer i kommunen på andra håll än i lokala 

medier? (JA ELLER NEJ? Om ja:) 

☐ Ja, på kommunens hemsida 

☐ Ja, på kommunhuset 

☐ Ja, på biblioteket 

☐ Ja, via lokala partier 

☐ Ja, via sociala medier 

☐ Ja, annat 

☐ Nej 

 

4. Prenumererar du på någon lokaltidning? (Ja/Nej? Om ja:) 

☐ Ja, på Norrländska Socialdemokraten 

☐ Ja, på Norrbottens-Kuriren 

☐ Ja, på annan lokaltidning 

☐ Nej 

 

Om du inte prenumererar på en lokaltidning, har du sagt upp din prenumeration? 

☐ Ja 
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☐ Nej, jag har aldrig prenumererat 

Om du har sagt upp din prenumeration, vilket år gjorde du det? 
________ 

 

5. Upplever du att lokaltidningarnas bevakning av Jokkmokk har förändrats sedan 

lokalredaktionerna lades ner?  

☐ Ja, till det bättre 

☐ Ja, till det sämre 

☐ Nej, ingen förändring 

☐ Visste inte att de lagts ner 

☐ Ingen uppfattning 

 

6. Har ditt förtroende förändrats för din lokaltidning sedan lokalredaktionerna lades ner? 

☐ Ja, till det bättre 

☐ Ja, till det sämre 

☐ Nej, ingen skillnad 

☐ Ingen uppfattning 

☐ Tar aldrig del av lokaltidningar 

 

7. Hur stort förtroende har du för dina lokala medier? 

(“På en skala 1-5, där 5 är mycket stort förtroende och 1 är mycket litet förtroende, hur stort 

förtroende har du för SVT Nordnytt?”.) 

 5. Mycket 

stort 

förtroende 

4. Ganska 

stort 

förtroende 

3. Varken 

stort eller 

litet 

förtroende 

2. Ganska 

litet 

förtroende 

1. Mycket 

litet 

förtroende 

Tar aldrig 

del av 

mediet 

Norrländska 

Socialdemokraten 
      

Norrbottens-

Kuriren 
      

Sveriges Radio 

P4 Norrbotten 
      

SVT Nordnytt       

 

8. Ta ställning till följande påståenden:  

(“På en skala 1-5, där 5 är betyder att det stämmer mycket bra och 1 inte stämmer alls, hur 

ställer du dig till följande påståenden?”) 

 5. 

Stämmer 

mycket 

bra 

4. 

Stämmer 

ganska 

bra 

3. 

Stämmer 

varken 

bra eller 

dåligt 

2. 

Stämmer 

inte 

särskilt 

bra 

1. 

Stämmer 

inte alls 

Ingen 

uppfatt-

ning 

Jag är intresserad av 

lokala nyheter 
      

Jag får kunskap om vad 

som händer i 

kommunpolitiken via 

lokala medier 
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Jag får mer 

kommuninformation via 

sociala medier än via 

mina lokala medier 

      

 

8. Ta ställning till följande påståenden:  

(“På en skala 1-5, där 5 är betyder att det stämmer mycket bra och 1 inte stämmer alls, hur 

ställer du dig till följande påståenden?”) 

 5. 

Stämmer 

mycket bra 

4. 

Stämmer 

ganska bra 

3. 

Stämmer 

varken bra 

eller dåligt 

2. 

Stämmer 

inte 

särskilt bra 

1. 

Stämmer 

inte alls 

Ingen 

uppfatt-

ning 

Lokala medier är 

en viktig 

kunskapskälla 

om min kommun 

  

      

Jag tycker att det 

borde finnas 

minst en 

lokalreporter i 

Jokkmokks 

kommun 

      

 

9. Hur upplever du Jokkmokks utrymme i dina lokala medier? 

 5. För stort 4. Stort 3. Varken 

stort eller 

litet 

2. Litet 1. För litet Ingen 

uppfattning 

 

Lokaltidningen?       

Lokalradion?       

Lokal-tv?       

 

10. NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV 

Kön 

☐ Man 

☐ Kvinna 

☐ Annat 

 

Vilket år är du född?   År_____________ 

  

Vad har du för utbildning?1 

☐ Grundskola 

☐ Gymnasium 

☐ Eftergymnasial utbildning 

☐ Högskola/Universitet 

 

Hur länge har du bott i Jokkmokks kommun?   _____________år 
Har du övriga synpunkter på denna undersökning och dess frågor?   

Tack för din hjälp! Vi vill gärna veta ännu mer om dina upplevelser av mediebevakningen i Jokkmokk. 

Skulle vi antingen kunna göra en Skypeintervju eller fortsätta ställa frågor på telefon? 

                                                      
1 Grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning räknas som lägre utbildning, medan högskola/universitet räknas som   
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

"Jag vill gärna höra mer om vad du tycker om mediernas bevakning av Jokkmokks kommun. Det 

kommer ta ca 30 minuter och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga du kommer 

att vara anonym i min uppsats. Jag kommer att spela in intervjun och transkribera både mina frågor 

och dina svar. Sedan kommer jag att använda några av dina citat i min uppsats för att komplettera den 

enkäten vi gjorde tidigare." 

 

1. Biografiska frågor 

Vad informanten jobbar med, ålder, hur länge har hen bott i Jokkmokk. (Om vi redan har all denna 

info från enkäten, börja bara med "Hur är det?"/trivselfråga.) 

 

2. Medievanor 

·         Vilken sorts lokala nyheter är du intresserad av? 

·         I enkäten frågade vi vilka lokala medier du tar del av. Kan du beskriva hur du väljer lokala medier? 

(Kriterier?) 

·         Prenumerant: Varför prenumererar du? Har du funderat på att säga upp den? När? 

·         Icke-prenumerant: Varför prenumererar du inte? Vad gjorde att du sa upp din prenumeration? Vad 

skulle få dig att börja prenumerera (igen)? 

 

3. Allmän kommunbevakning 

·        Vad tycker du om dagens mediebevakning av Jokkmokks kommun? 

·        Upplever du att de lokala medierna är intresserade av Jokkmokk? Hur? 

·        Anser du att det behövs en lokalreporter i kommunen (vi har ja/nej-svar redan, utveckla!)? 

Varför/Varför inte? Ge exempel på när en lokalreporter behövs. Har du någonsin saknat en 

lokalreporter på plats? När? 

·        (Förtroende: Kolla enkäten, ex "du sa att du hade mer förtroende för tv än radio, av vilka 

anledningar?") 

·        Vad tycker du att lokala medier borde bevaka i Jokkmokk? Hur då? Gör de det i dag? 

 

4. Kommunpolitiken 

·         Får du den information du behöver inför kommunvalet via de lokala medierna? Ge exempel på när 

du får/inte får informationen du behöver. 

·        Hur bevakas de politiska partierna i kommunen? Vad är bra? Vad är dåligt? Märker du någon 

skillnad nu när det är valår? 

 

5. Egna erfarenheter 

·         Vilken nytta har du av lokaljournalistiken? Ge exempel. 

·         Behöver du lokaljournalistik? (Varför/varför inte?) 

·         Har ditt behov av lokaljournalistik förändrats i och med sociala medier? Hur? (Om personen i 

enkäten svarat att hen inte använder sociala medier utgår denna fråga) 

·         Brukar du kontakta medierna? Tips/insändare etc? I vilka fall? Hur upplever du responsen? 

·         Vad betyder lokaljournalistiken för dig? 

 

6. Fri diskussion 

·        Vill du tillägga något eller har du några frågor? 

 


