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Sammanfattning 

Jokkmokks kommun i Norrbotten har under 2000-talet drabbats av flera lokalredaktioners 

nedläggningar. I dag står kommunen utan regelbunden bevakning och har nästintill förlagts i 

medieskugga. Syftet med publikstudien var att få en uppfattning om hur invånarna i Jokkmokks 

kommun upplever den rådande lokalmediebevakningen. Studien svarade på frågeställningar om 

vilken betydelse de lokala medierna har för Jokkmokks invånare, hur de anser sig påverkas av 

nedläggningarna samt vilka andra källor de vänder sig till för att få samhällsinformation. 

 

Publikstudien grundades på både kvantitativa och kvalitativa metoder. I det kvantitativa 

genomförandet svarade etthundra slumpmässigt utvalda respondenter i Jokkmokks kommun på 

en telefonenkät. Fyra semi-strukturerade informantintervjuer utfördes via telefon efter att ha 

gjort ett strategiskt urval bland enkätdeltagarna. I analysen jämförde vi faktorer som kön, 

utbildning och ålder i förhållande till det empiriska materialet. 

 

Våra centrala resultat visade att Jokkmokksinvånarna har ett stort intresse för lokala nyheter 

och även en hög konsumtion av lokala medier. Däremot pekade utsagorna på att innehållet i 

dem upplevs som bristfälligt och att lokaljournalistiken tydligt upplevs ha blivit sämre i 

samband med redaktionsnedläggningarna. Ett av de mest framträdande utfallen var behovet av 

en granskande lokalreporter och mer djupgående lokaljournalistik. Ur det empiriska materialet 

och analysen kunde vi dra slutsatsen att de lokala medierna i Jokkmokk inte uppfyller sin 

demokratiska funktion som tredje statsmakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Medieskugga, demokrati, lokaljournalistik, publikstudie, Jokkmokk, 

lokalredaktioner, nedläggning. 
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1. Inledning 

Många gånger får vi som journaliststudenter höra att vi ska söka oss ut till glesbygder och 

lokalredaktioner för där finns jobben. Men under 2013 stängdes minst 38 lokalredaktioner 

ned i Sverige1. 38 lokalredaktioner som inte ersätts med nya och i stället lämnar mindre orter 

eller delar av orter helt eller delvis obevakade. Lokalredaktionernas nedläggningar drabbar inte 

bara orter – det kan också påverka hela kommuner. En av dessa är Jokkmokk i Lappland, med 

drygt 5000 invånare fördelade i drygt 2000 hushåll2, där kommunens båda tidningsredaktioner 

lagts ned. Snart drabbas Norrbotten av ytterligare nedläggningar när TV4 avvecklar samtliga 

lokalredaktioner i landet samt att SVT varslar personal på nyhetsprogrammet Nordnytt. 

 

Att ledorden mångfald, demokrati och opartiskhet är en del av det journalistiska ansvaret, är ett 

budskap vi fått från undervisningen på JMK. Vi har fått en normativ bild av hur journalistik ska 

bedrivas – där medieskugga inte är en del av vardagen. Tanken är därför att studera publikens 

upplevelser av mediebevakningen i en kommun där det tidigare funnits minst en lokalredaktion, 

men där ingen reporter längre är stationerad. Vi har valt att skriva vår uppsats om just Jokkmokk 

eftersom det är ett tydligt exempel på en kommun som tidigare haft flera lokalredaktioner, men 

som förlagts delvis i medieskugga. Jokkmokk är dessutom en kommun med stora avstånd till 

närmaste redaktion, vilket gör att den nuvarande nyhetsbevakningen sker från andra orter. Vi 

vill undersöka vilka konsekvenser nedrustningen får för lokaldemokratin i Jokkmokk.  

 

Vår idé är att fokusera på invånarnas upplevelser av den lokala nyhetsrapporteringen i 

Jokkmokk. Vi kommer att göra en publikstudie och kombinera kvantitativa och kvalitativa 

metoder för att få en bild av hur publiken påverkas när deras kommun nästintill hamnat i 

medieskugga. En anledning till att detta intresserar oss är att vi båda kommer från två mindre 

kommuner i Sverige där bevakningen är bristfällig och där den ena är på väg att rustas ned ännu 

mer. Att undersöka publikens upplevelser i en kommun som Jokkmokk, där lokaljournalstiken 

redan utarmats, är viktigt för att få en bild av vart andra kommuner som förlorar lokalbevakning 

är på väg.  

Vi tror att vår uppsats kan säga något om medietiden vi lever i. 

                                                           
1 http://www.journalisten.se/nyheter/398-jobb-borta-i-ar-minst 
2 http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=13888 

http://www.journalisten.se/nyheter/398-jobb-borta-i-ar-minst
http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=13888
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2. Syfte 

Vårt syfte är att öka förståelsen för den lokala mediebevakningens betydelse för invånarna i 

Jokkmokks kommun samt att resonera kring dess lokaldemokratiska påverkan, som hur 

Jokkmokksmedier fungerar som tredje statsmakt och offentligt åsiktstorg. Vi vill veta hur 

läsarna upplever lokalbevakningen och hur de tycker att den har förändrats sedan ned-

läggningarna samt om invånarna anser sig behöva några lokala medier när en lokalredaktion i 

kommunen saknas. Vi vill också få kunskap om hur dessa åsikter och attityder skiljer sig 

beroende på kön, ålder och utbildningsnivå.  

3. Frågeställningar      

 Hur ser Jokkmokksinvånarna på dagens lokala mediebevakning av sin kommun? 

 Hur upplever kommuninvånarna nyhetsrapporteringen hos sina lokala medier sedan 

lokalredaktionerna lades ned? 

 Hur håller invånarna sig ajour i lokala samhällsfrågor när de lokala medierna läggs ned? 

4. Material och avgränsning     

Vår undersökning baseras på etthundra genomförda telefonenkäter med invånare i Jokkmokks 

kommun samt informantintervjuer med fyra av dem via telefon. Enkätundersökningen utfördes 

främst kvällstid på vardagar mellan 8–23 april. Informantintervjuerna genomfördes under 29–

30 april 2014. 

Tidsperioden för undersökningarna är efter nedläggningar av lokalredaktionerna, men före 

lokal-tv:s nedskärningar. Vi avgränsar undersökningen till publikens upplevelser av medie-

bevakningen och inte mediernas syn på den. Däremot har medierna tillfrågats om sina  

journalistiska rutiner kring Jokkmokksbevakningen i dag.  

5. Dagens mediebevakning av Jokkmokk 

Vi har genomfört bakgrundsintervjuer med företrädare för tidningarna Norrländska Social-

demokraten och Norrbottens-Kuriren samt Sveriges Radio P4 Norrbotten och SVT Nordnytt 

över telefon. Därför är bilden av dagens mediebevakning av Jokkmokks kommun som följer 

nedan inte baserad på hämtad fakta, utan på empiriska telefonintervjuer.  
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Jokkmokk bevakas i dag av två tidningar, tre tv-redaktioner och två radioredaktioner. Ingen av 

medierna har en lokalredaktion på plats i kommunen, utan utgår från centralredaktioner eller 

lokalredaktioner på annan ort. 

  

5.1 Tidningar 

Norrländska Socialdemokraten (NSD) hade fram till 2003 en lokalredaktion i Jokkmokks 

kommun. I dag utgår en reporter från centralredaktionen i Luleå, cirka 17 mil bort. Enligt NSD:s 

reporter (2014-04-02) har inga granskningar gjorts i kommunen. Reportern menar att 

Jokkmokksnyheterna tidigare getts en “sämre placering” långt bak i tidningen, men att NSD 

sedan två år satsar mer på Jokkmokk eftersom de upplevt en stor efterfrågan. Nu bevakar en 

reporter kommunen på 25 procent av sin arbetstid. I praktiken innebär det att NSD har en 

reporter på plats i Jokkmokk en gång i veckan eller en vecka i månaden.  

 

“För två år sedan blev jag inbjuden till ett möte där alla föreningar i Jokkmokk hade gått 

samman och ville ha svar på hur de skulle få dit media. ‘Vi har försökt skicka inbjudningar, men 

det är som att vi inte finns. Vi skriker, men ingen kommer’, sa de. De upplevde att vad som 

helst kan hända i Jokkmokk och ingen kommer ändå. Det är en frustration jag inte upplevt 

någon annanstans”. 

Reporter på Norrländska Socialdemokraten 2014-04-02 

 

Norrbottens-Kuriren hade en lokalredaktion i Jokkmokk till 2008, men i dag sker bevakningen 

av två redaktörer på lokalredaktionen i Boden cirka 13 mil bort. Ibland skickas en reporter från 

centralredaktionen i Luleå. Enligt en av lokalredaktörerna (2014-04-02) är Jokkmokks-

bevakningen “sporadisk” då de också bevakar Boden, Arvidsjaur, Kiruna och Nordnorge. 

Kuriren åker till Jokkmokk när det händer något där, men har varken minimirapportering eller 

tidningssidor avsatta för kommunen. Tidningen gör inga granskningar i Jokkmokk. 

 

5.2 Radio 

På P4 Norrbotten, som har redaktioner i bland annat Kiruna och Luleå, ska en reporter också 

bevaka Jokkmokk. Tidigare fanns en reporter stationerad i Jokkmokk på deltid. Nyhets-

producenten på P4 Norrbotten (2014-03-27) uppskattar att ett till två inslag i veckan berör 

Jokkmokk. Oftast sänds nyhetstelegram som rör kommunen men kanalen producerar även 

inslag via telefon och på plats.  
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Bevakningen beräknas att trappas upp under valet och ska då vara likvärdig i alla kommuner. 

Kanalen vill granska de frågor som Jokkmokksborna anser vara viktiga, men än så länge vet 

inte P4 Norrbotten vilka frågor det är. Nyhetsproducenten på P4 Norrbotten medger att det finns 

“vita fläckar” i mediebevakningen, och förklarar att det till stor del beror på de långa avstånden.  

 

5.3 Television  

SVT Nordnytts redaktioner i Kiruna och Luleå delar på att bevaka Jokkmokk. Enligt en reporter 

(2014-04-02) besöker de Jokkmokk varannan månad vid ett “normalt nyhetsflöde”. SVT 

Nordnytts långtidsplanerare i Luleå (2014-04-23) menar att motsättningarna mellan 

rennäringen och gruvnäringen i området kring Kallak fått stor uppmärksamhet i 

nyhetssändningarna, men att ingen speciell bevakning sker nu. Eftersom Nordnytt bevakar 14 

kommuner kommer de inte att ägna sig åt Jokkmokks specifika kommunfrågor under valåret. 

Däremot ska SVT sända debatter från flera Norrbottenskommuner, däribland Jokkmokk. 

 

SVT Nordnytt meddelade nyligen att 8,5 tjänster försvinner från redaktionen och att det främst 

gäller sändningsteknisk personal3. Samtliga inom personalstyrkan ska utbildas till video-

reportrar. 

 

SVT/SR Oddasat bevakar också Jokkmokk till viss del men rapporteringen riktar sig i huvudsak 

till den samisktalande befolkningen och inte alla kommuninvånare. Enligt Sametinget (2014-

04-23) bor 745 röstberättigade samer i Jokkmokks kommun. Även TV4 har viss lokalbevakning 

av Jokkmokk, vilken utgår från Luleå. TV4 meddelade 23 april 2014 att de ska lägga ned sina 

lokalredaktioner runt om i landet vilket gör att 140 journalisttjänster försvinner. 25 journalister 

ska nu bevaka hela landet för riksnyheterna4.  

6. Tidigare forskning 

Det har gjorts få publikstudier gällande medieskugga i Sverige. De flesta tidigare studier har 

inriktat sig på kommunaljournalistik och har främst bestått av innehållsanalyser. Forskningen 

har också ytterst fokuserat på storstäder och mindre kranskommuner. 

                                                           
3 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/nordnytt-forlorar-personal-och-sands-fran-umea 
4 http://www.resume.se/nyheter/media/2014/04/23/tv4-overvager-att-flytta-utomlands/ 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/nordnytt-forlorar-personal-och-sands-fran-umea
http://www.resume.se/nyheter/media/2014/04/23/tv4-overvager-att-flytta-utomlands/
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6.1 Medieskugga  

Projektet “Medieskugga” genomfördes 2002 och ger en bild av den ojämna fördelning av 

mediebevakning och publikkonsumtion som finns mellan innerstaden och kranskommunerna i 

Storstockholm (Nord & Nygren 2002a:8). 

 

Författarna definierar det centrala begreppet “medieskugga” och menar att ordet kan beteckna 

flera olika fenomen. Medieskugga uppstår för att ingenting rapporteras från ett särskilt område 

eller för att rapporteringen genomgående är ensidig och sporadisk. Medieskugga kan peka på 

brister i såväl mediernas innehåll som mediernas produktionsvillkor eller publikens 

mediekonsumtion (Nord & Nygren 2002a:27, 32). Det finns en skillnad mellan geografiska 

medieskuggor och sociala medieskuggor. En geografisk medieskugga definieras av mindre 

orter i utkanter av tidningarnas spridningsområden, exempelvis avflyttningsbygder med en liten 

och minskande befolkning. Områden där det varken finns publik eller annonsörer minskar 

intresset för existerande medier att bevaka området och för nya medier att etablera sig (Nord & 

Nygren 2002a:33). Boken fokuserar på sociala medieskuggor, vilka definieras som förorter med 

hög inflyttning och stor potentiell mediepublik som ändå hamnar i medieskugga. Eftersom 

områdena ligger nära större städer, hamnar innerstaden i centrum och tränger undan 

mediebevakning som nyhetsmässigt vore motiverad (2002a:33–34). 

 

Undersökningen i “Medieskugga” är främst baserad på en kvantitativ innehållsanalys av 

lokaltidningstexter som kompletterats med kvalitativa observationer och en enkätundersökning 

(Nord & Nygren 2002a:41). Forskarna menar att det mesta som skrivs om förorterna handlar 

om brottslighet och sociala problem (Nord & Nygren 2002a:8). Resultatet i “Medieskugga” 

visar att den lokala demokratins ställning är svag i många förortskommuner (Nord & Nygren 

2002a:249). 

 

I denna uppsats kommer Nord och Nygrens definitioner av medieskugga att användas. Vår 

undersökning fokuserar på publikens upplevelser av att leva i ett område som hamnat i 

medieskugga, men vi har valt att komplettera vår kvantitativa undersökning med kvalitativa 

intervjuer i stället för textanalys. Vi tror att detta gör att publikens åsikter kan förstärka 

statistiken på ett nytt sätt. Boken fokuserar inte på webbaserade alternativ till traditionella 

medier, som exempelvis sociala medier. Därför finns det en lucka i forskningen som denna 
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uppsats kan bidra till att fylla, då sociala medier som komplement eller konkurrent till 

traditionella medier kommer att undersökas.  

 

6.2 Nära nyheter 

Boken ”Nära nyheter” är en studie som innehåller undersökningar som främst studerar 

kommunala nyheter, hur dessa läses och vad de innehåller. Den studerar också hur kommun-

invånarnas kunskaper och åsikter påverkas av kommunala nyheter. Asp, Johansson och Larsson 

(1997:46–47, 82) menar att kommunala nyheter har ett högt läsvärde, eftersom många är 

intresserade av det lokala samhället. Individuella faktorer som ålder, utbildningsnivå, intresse 

för politik, hur länge personen bott på orten samt kön är avgörande för hur mycket individen 

läser om kommunnyheter. Egna erfarenheter av kommunen hos individen ger ett ökat intresse 

för att läsa denna typ av nyheter. Även mediesituationen är vital, där tillgång till tidning med 

nyheter om sin egen kommun och dess verksamheter är relevant för hur mycket man läser om 

det. En grupp som är mer politiskt intresserade är högutbildade män, medan kvinnor och äldre 

är mer intresserade av det lokala.   

  

Resultatet i undersökningen visar att morgontidningsläsare och de som uppger ett intresse för 

lokalnyheter har mer kunskaper i kommunfrågor. Personer med morgontidning kan mer om det 

lokala samhället än de som låter bli att läsa kommunnyheter samt de som inte läser någon 

tidning alls (Asp, Johansson & Larsson 1997:126). 

 

”Nära nyheter” har som avsikt att undersöka medierollen i den lokala samhällsdebatten, medan 

vi i denna uppsats undersöker publikens upplevelser av hur medier verkar i ett område som 

delvis drabbats av medieskugga. Boken utgår också från kommunala sfären, medan vi 

undersöker lokalsamhället i stort där lokalpolitiska frågor och Jokkmokks utrymme i medierna 

ingår. 

7. Teori 

Den teoretiska ramen utgår från demokratimodeller och mediernas roll i en demokrati. Lokala 

mediers betydelse för kommuninvånare samt publikens egna erfarenheter ingår också i kapitlet. 

Detta är teman som genomsyrar vår forskning och som vi kommer att återknyta till i slut-

diskussionen. 
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7.1 Demokrati 

Det som definierar och särskiljer en demokrati från en diktatur är att de politiska makthavarna 

är valda av folket i fria, allmänna och rättvisa val, att det råder yttrande- och pressfrihet samt 

att det finns fri tillgång till information. Ytterligare egenskaper som utmärker en demokrati är 

att i princip alla människor som påverkas av de politiska besluten i landet ska räknas som 

medborgare med friheter, rättigheter och skyldigheter (Nord & Strömbäck 2012:19). 

 

Det finns olika demokratimodeller, såsom elitdemokrati, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati. Dessa har olika bilder av hur ett mediesystem bör vara utformat och även av 

relationen mellan demokrati och kommunikation. I Sverige råder den elitdemokratiska synen, 

vilket innebär att vi har folkvalda politiska representanter som får föra fram sina budskap och 

som sedan utsätts för mediernas granskning. Tonvikt läggs på kommunikationen mellan 

medborgare och politiker där folkets vilja får komma fram, främst genom allmänna val. Får 

medborgarna ta del av nyhetsbevakning som informerar om samhällsfrågor, granskar makt-

eliten och ger debatter där makthavarna för fram sina idéer så fungerar det elitdemokratiska 

perspektivet. Att medierna ska upplysa medborgarna om politiska valmöjligheterna och föra 

fram konkurrerande politikers budskap anses vara en traditionell syn på journalistikens roll 

(Nord 2008:72). 

 

En av de mest framträdande demokratimodellerna är samtalsdemokratin som grundas på 

sociologen Habermas idéer. Habermas idealbild av en välfungerande demokrati är en 

samtalssituation där makt och privatintressens sätts åt sidan och deltagandet i politiska debatter 

är högt (Nord & Strömbäck 2012:21). Samtalet ska användas som ett medel i den offentliga 

sfären för att skapa ett bättre samhälle (Butsch 2007:2–4). I idealet anses partier och 

organisationer ha företrädet att utforma föreställningar om hur samhället ska fungera, vilket är 

en vital del av demokratin. Organisationer får bland annat självständigt ägna sig åt opinions-

bildning. Även politiska partier ska bedriva opinionsbildning, bidra till samhällsutveckling 

samt kommunicera med medborgare, både genom personlig och medierad kommunikation där 

medierna är oberoende (Diamond & Gunther 2001). 

 

Idealet för det offentliga samtalet anses “vila på några av de grunder som vanligen förknippas 

med villkoren för en fri opinionsbildning”. Med det menas ett samtal där olika åsikter möts i fri 

konkurrens på ett åsiktstorg, en offentlighet för medborgare och valda politiska representanter 
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(Blumler & Guruvitch 1995; Nygren 2005:9–10). Kraven på detta åsiktstorg är många och 

normen är att det ska vara öppet för alla medborgare och låta olika åsikter komma fram. 

Dessutom ska det tillhandahålla information som gör att diskussionerna baseras på ett gott 

underlag (Nord & Strömbäck 2012:22–23). Nygren (2005:10) menar att medier är den mest 

vitala delen av den offentliga sfären, eftersom de genom sin nyhetsförmedling skapar 

diskussion om samhällsfrågor. Medierna ska vara oberoende och granska den politiska makten 

samt höja nivån på det offentliga samtalet genom idékritik. Journalistiken ska inte bara låta 

eliterna i samhället komma till tals, utan även medborgarna ska synas i det offentliga samtalet 

(Nord 2008:72, Nord & Strömbäck 2012:22–23).  

 

Den offentliga sfären ställer också krav på att medborgarna både ska ha förmågan och intresset 

att delta i det offentliga samtalet. Dessutom ska de i viss mån kunna värdera och möta andra 

åsikter (Nygren 2005:9–10). Det är svårt att infria kraven på att alla åsikter ska vara lika mycket 

värda då vissa anses vara viktigare i samhället. Inte heller har alla medborgare lika lätt att förstå 

och tolka debatten (Nord 2008:64–65).  

 

7.2 Mediernas roll i en demokrati 

"Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, 

nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt 

kan ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och 

uppgiften att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals" (SOU 1995:37). 

 

För att uppfylla sina demokratiska uppgifter måste journalistiken tillhandahålla information, 

granskning och forum för debatt för en fri åsiktsbildning. Medierna ska inte heller låta 

underhållningsorienterat medieinnehåll tränga undan journalistiken (Nord 2008:67; Nord & 

Strömbäck 2012:16–17, 21; Strömbäck 2001:140). Samtidigt styrs kommersiella medier av 

marknadens intressen. Ämnen som politik och ekonomi väljs av medier som anser att det är 

viktigt för publiken, medan olyckor och brott prioriteras av medier som anser att publiken är 

intresserade av det (Häger 2009:82). 

 

Medierna är den i särklass viktigaste informationskällan för medborgare eftersom moderna 

samhällen anses vara medierade, det vill säga att medborgarna främst möter samhället via 

medierna. Detta innebär också att medierna blir politikens viktigaste sätt att nå ut till 
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medborgarna (Nord 2008:63; Nord & Strömbäck 2012:263–265). Därför är medierna och 

demokratin båda beroende av hur väl den andra fungerar (Strömbäck 2001:140).  

 

Medborgare baserar och formar i betydande utsträckning sina åsikter på den information som 

medierna tillhandahåller (Nord & Strömbäck 2012:265–267). Därför är det viktigt att 

medborgarnas förtroende för demokratin hålls levande även mellan de politiska valen. För att 

upprätthålla förtroendet krävs det att medborgarna regelbundet får sanningsenlig information 

från medierna om samhällsfrågor (Nord 2008:63). Om lokala medier finns, men inte 

tillhandahåller journalistik som uppfyller demokratikraven bör rapporteringen snarare 

kategoriseras som desinformation än information (Nord & Strömbäck 2012:268–269). 

 

7.3 Lokala mediers betydelse för kommuninvånare 

Mediernas bild av samhället är inte absolut avgörande för den lokala demokratins kvalitet, men 

en ojämn eller ensidig medierapportering kan starkt bidra till politiskt ointresse eller misstro 

hos medborgarna. Om lokala nyhetsmedier saknas är det dessutom ännu troligare att den 

politiska debatten på orten blir mindre intensiv, eftersom publiken inte kan följa med i 

händelserna eller tillgodose sig med kunskap, intresse eller förtroende för politiken. I stället 

måste medborgarna göra journalisternas jobb själva och söka efter aktuella beslutsunderlag, 

handlingar eller annan information på exempelvis kommunen. Den som vill följa med i 

kommunpolitiken får därför mycket högre trösklar att ta sig över för att komma åt information 

(Nord & Nygren 2002a:250).  

 

Enligt Larsson (1998:1) har bilden medier ger av lokalsamhället stor betydelse för människors 

syn på och förhållande till sina närmaste beslutsorgan och institutioner. Lokaltidningen utgör 

det enda lokala, offentliga rum där politiska frågor diskuteras och också det enda där publiken 

får höra talas om misslyckanden och framgångar hos desamma (Nord & Nygren 2002b:69).  

 

Bilden som medierna förmedlar av politiken har även stor betydelse i opinionsbildningen. Vilka 

politiker som kommer till tals och hur de behandlas i medierna påverkar medborgarnas syn. 

Rimligen har fler av medborgarna i en mindre kommun direktkontakt med lokala politiker än 

med makthavare på riksnivå, men den är marginell. Medborgarnas bedömning av 

kommunpolitiker påverkas därför till stor del av lokala medier (Nord & Nygren 2002b:73). 

Johansson (1998:6) skriver att förutsättningarna för kommunal kommunikation har förändrats 
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eftersom att avståndet mellan politiker och kommuninvånare har ökat. Detta leder till att 

mediernas roll som opinionsbildare har blivit mer central. Författarna Mattsson och Petersson 

(2002) menar att lokala medier är en påverkande opinionsbildare eftersom de är en del av 

invånarnas vardagsliv och fungerar som en länk mellan politiker och medborgare.  

 

De lokala morgontidningarna har stor spridning inom sina lokala områden, medan de nationella 

morgontidningarna spelar en blygsam roll ute i landet (Ohlsson 1999:74). Nästan hälften av 

svenskarna har ganska eller mycket stort förtroende för sin lokala morgontidning. 

Lokaltidningen placerar sig på fjärde plats efter universitet/högskolor, Riksbanken och radio/tv. 

År 2013 var förtroendet för morgontidningen högre, då 50 procent av de tillfrågade svarade att 

de hade mycket stort eller ganska stort förtroende. Högst förtroende av alla massmedier har SR 

följt av SVT (Sifo:s Förtroendebarometer 2014).  

 

Nord och Nygren (2002a:190–191) menar att en anledning till det höga förtroendet kan vara att 

lokaltidningar skriver om företeelser som läsarna känner igen sig i. Detta till skillnad från 

regionala medier som sällan eller aldrig uppmärksammar desamma. Lokalredaktioner är också 

nära sina läsare och kan därför uppmärksamma de frågor som invånarna vill läsa om. Men när 

en redaktion läggs ned och ett område till följd hamnar i medieskugga med liten bevakning 

sjunker förtroendet för den rådande bevakningen. Att bli uppmärksammad skapar förtroende, 

att aldrig bli sedd skapar misstro (Nord & Nygren 2002a:192).  

 

7.3.1 Den lokala publikens egna erfarenheter 

De kommunala mediernas makt över den politiska opinionsbildningen är lite svagare än på 

riksnivån. På lokal nivå anses medborgarna i allmänhet ha fler egna erfarenheter av politiska 

frågor och accepterar därför inte mediernas verklighetsbeskrivningar i samma utsträckning som 

i rikspolitiken (Nord och Nygren 2002a:35). Däremot kommer vi dagligen i kontakt med det 

som är lokalt, antingen privat eller i yrkeslivet. Det går därför att anta att vi har en egen 

erfarenhet när det gäller att bilda uppfattningar om sådana frågor.  

 

Bengt Johansson (1998:167) menar att medborgarnas egna erfarenheter kan göra att läsaren 

anser att andra frågor är viktigare än de som tas upp i lokalmedierna. Däremot blir det en 

förstärkningseffekt om ämnen som medborgarna har egen erfarenhet av tas upp i 

lokalmediernas agenda. Samtidigt finns motsägande forskning som tyder på att lokala medier 
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inte har en större funktion som lokala opinionsbildare. Förutom de personliga erfarenheterna, 

anses kontakten med andra medborgare fungera som kunskapsförmedlare om kommunala 

förhållanden (Johansson 1998:4–6). 

 

Asp, Johansson och Larsson diskuterar om det finns kommunala väljare, det vill säga väljare 

som deltar i kommunalval utifrån lokala frågor och lokala politiska förhållanden. I den frågan 

är forskare oense, då vissa menar att det inte finns några kommunala väljare eftersom dessa 

endast kan existera under förutsättningen att lokala medier tar upp frågor som berör kommunen 

i sin nyhetsbevakning. Frågorna ska skilja sig från rikspolitikbevakningen i medierna (Asp, 

Johansson och Larsson 1997:74). 

 

Inom medieforskning om lokaljournalistik är dagordningsfunktion vital. Mattsson och 

Petersson (2002) beskriver funktionen som ett sätt att förklara hur medierna har en tendens att 

påverka individens tankar, men inte hur de ska handla. Befintliga åsikter hos individer förändras 

inte av medier, men att de påverkar vad människor blir intresserade av och vad de får åsikter 

om. Medierna sätter alltså en dagordning över vad som ska vara aktuellt. På samma sätt 

resonerar Asp, Johansson och Larsson (1997:122–123) och menar att undersökningar visar att 

det finns en överensstämmelse mellan frågor som lokaltidningar tar upp och vad som 

kommunens medborgare anser vara viktigt. 

 

Forskningen är däremot inte oemotsagd, och Asp, Johansson och Larsson menar att motsägande 

forskning belyser att egen erfarenhet av frågor kan minska mediekonsumtion inom området. 

Det innebär att publiken inte behöver information som de redan innehar. ”Man behöver inte 

läsa i tidningen att gatan framför huset grävts upp, det ser man ändå”. Som svar på kritiken 

anses i stället egna erfarenheter öka intresset för att få mer information. “Man kanske vill veta 

när de ska laga hålet framför huset.” Erfarenhet genom igenkännande och identifikation kan 

öka intresse för en viss fråga. Inom forskning kring nyhetsvärdering anses geografisk och 

kulturell närhet som viktiga aspekter (Asp, Johansson & Larsson 1997:39, 122–123). 

 

Nord (1995) fick fram ett resultat som skiljde sig mellan vad publiken vill läsa och vad medier 

skriver om. Medborgare i en kommun fick frågan om vilka kommunalfrågor som de ansåg vara 

viktiga. Deras åsikter jämfördes med frågor som var viktiga för politiker samt vad pressen gav 

utrymme för. Invånarnas dagordning stämde överens med politikernas men inte med pressens 
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hjärtefrågor, även om kommunborna var insatta i ämnena pressen tog upp. Slutsatsen Nord drar 

är att medier inte sätter agendan i alla avseenden. 

 

7.3.2 Lokala medier som identitetsskapare 

Lokal nyhetsbevakning skapar lokal konsensus genom att betona gemensamma värderingar 

(Asp, Johansson & Larsson 1997:57; Mattson & Petersson 2002). Nygren (2005) menar att 

samförståndet tidningsvärlden skapar med publiken bildar ett ”vi mot dom”. Medier 

konstruerar en läsarvärld, vilket blir en typ av identitet. Identiteter definieras genom 

skillnader, vad vi inte är, och i denna process har medierna en viktig roll, eftersom publiken är 

beroende av medier för att orientera sig (Nord & Nygren 2002a:82). I en demokrati innebär 

det att lokalmedier skapar en medborgaranda som gör att invånare känner samhörighet i sin 

kommun (Nygren 2005).  

 

7.3.3 Kunskapsklyftor - finns de?  

Kunskapsklyftor och förtroendegap är påtagliga problem i den svenska demokratin och finns 

en medieskugga över området fördjupas dessa (Nord & Nygren 2002a:226, 256). Publik som 

bor i resurssvaga grupper och inte prenumererar på morgontidning har mindre kunskap om 

politik, då läsning av lokal morgontidning ger vidare kunskaper om kommunen och om lokala 

samhällsfrågor (Asp, Johansson & Larsson 1997:170). Det finns stora skillnader mellan 

morgontidningsläsning på papper och de är stigande efter ålder, vilket innebär att 30 procent i 

åldern 16–29 läser tidningen minst tre dagar i veckan jämfört med åldern 65–85 där 79 procent 

gör detsamma (SOM-undersökningen 2010). Under de senaste åren har dock internet och 

sociala medier blivit en allt viktigare del av människors medie- och nyhetskonsumtion för 

samtliga grupper i samhället, men särskilt unga (Nord & Strömbäck 2012:264). 

 

8. Metod 

I undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts, så kallad triangulering 

(Trost 2010:34). Den kvantitativa undersökningen är nödvändig för att urskilja mönster och få 

en grundläggande förståelse för Jokkmokkspublikens medieanvändning och reaktioner på ned-

läggningarna. Genom undersökningssättet kan ett mindre urval människors svar representera 
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en större grupp och därmed kan resultaten generaliseras (Johansson 2010:87). För att fördjupa 

kunskaperna och förstå resonemang kompletteras statistiken med en kvalitativ intervjumetod.  

 

I analysen av det empiriska materialet kommer vi att arbeta utifrån teman som genomsyrat 

undersökningarna och som är relevanta för studiens teoretiska ramar (Olsson 2008:103, 107). 

Detta för att kunna kombinera resultaten från den kvantitativa studien med den kvalitativa och 

få en tydligare bild av respondenternas svar. De teman som används är baserade på frågorna i 

enkätformuläret och sorterade i en ordning från övergripande frågor till mer specifika, snarare 

än i den ordningsföljd de ställts. 

 

8.1 Kvantitativ metod 

För den kvantitativa delen av denna uppsats genomfördes en telefonenkät med etthundra 

svarande invånare över 18 år fördelade över Jokkmokks kommun. Enkäten utformades efter att 

uppsatsens frågeställningar och syfte var färdigställda, då det var viktigt att ha en klar idé kring 

vilka frågor vi ville ha svar på (Oppenheim 1992:7–8; Trost 2007:15). Vi har använt fasta 

frågeformuleringar för att våra intervjutekniker, i den mån det är möjligt, inte ska påverka 

genomförandet och därmed resultatet. 

 

En pilotenkät genomfördes via ett webbformulär som distribuerades av Jokkmokks kommun-

hemsida samt Facebooksida, där de svarande själva aktivt valde att delta. Trost (2007:31) menar 

att det är svårt att nå representativitet på internet, vilket vi märkte då endast 17 Jokkmokksbor 

deltog och dessa befann sig i samma åldersgrupp och hade ett tydligt kommunintresse. Det gick 

inte heller att utläsa bortfallet, vilket var en anledning till metodbytet.  

 

I uppsatsen använde vi oss av ett representativt urval i stället för pilotens bekvämlighetsurval 

för att på ett rättvisande sätt kunna uttala oss om kommunbefolkningen i analysen. Ett 

representativt urval innebär att var och en av de utvalda representerar en del av befolkningen 

på ett sådant sätt att det blir en miniatyr av populationen (Trost 2007:29). Vi formulerade en 

presentation av oss och projektet samt undersökningens syfte (se Bilaga 1) som användes vid 

varje uppringning eftersom det är viktigt att respondenterna får veta vilka som står bakom 

undersökningen och vad den kommer att behandla (Trost 2007:41; Østbye et al 2003:151).  
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Vid metodbytet valdes ungefär hälften av enkätfrågorna bort utifrån våra frågeställningar. 

Frågorna effektiviserades genom att omformulera likertskalorna från “stämmer mycket bra” 

och “stämmer inte alls” till siffrorna 1–5 (Oppenheim 1992). Siffran upprepades även för 

respondenten. Vi genomförde sedan en ny pilotundersökning där enkäten varade mellan 6–8 

minuter.  

 

Vi har delvis arbetat efter surveyundersökningsmodellen i uppbyggandet av vårt frågeformulär, 

där vi placerat attityd- och kunskapsfrågor i mitten och avslutat med bakgrundsfrågor. Vi har 

även använt oss av frågebatterier, vilka innehåller flera utsagor som respondenten ska ta 

ställning till (Østbye et al 2003:147).  

  

8.1.1 Genomförande 

För att få en jämn geografisk spridning över hela kommunen bland våra etthundra respondenter 

ringde vi upp Jokkmokks kommuninformatör för att ta reda på vilka postorter som finns. Svaren 

kontrollerades mot Postens postnummerregister. Därefter använde vi oss av telefonregistret på 

Eniro.se för att se hur många personer som fanns telefonregistrerade i varje postort. Vi räknade 

om antalet telefonregistrerade invånare i varje postort till procentenheter, som omvandlades till 

antal enkäter per postort.  

 

Tabell 8.1.1a. Antal enkäter procentuellt fördelade över Jokkmokks postorter. 

Postort Antal invånare Antal utförda enkäter 

Jokkmokk 1 000 39 

Vuollerim 866 34 

Porjus 372 15 

Mattisudden 123 5 

Randijaur 59 2 

Kåbdalis 54 2 

Murjek 54 2 

Kvikkjokk 25 1 

Totalt: 2 564 100 
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Hela urvalet bör ringas efter ett slumpmässigt schema för att bli statistiskt representativt (Trost 

2007:35). Därför använde vi oss av en slumpgenerator för att få fram en siffra mellan ett–tio, i 

vårt fall två. I Eniros telefonregister, som är numrerat i bokstavsordning, valde vi ut nummer 

två, nummer tolv, nummer 22 etc. i varje postort. Ibland saknades telefonnummer i listan och i 

dessa fall valde vi att ringa personen efter, det vill säga om nummer 52 saknade telefonnummer 

tog vi nummer 53. Detta avviker från vårt tillvägagångssätt.  

 

När vi kom till sista namnet i telefonlistan och fortfarande saknade enkätsvar i postorten valde 

vi återuppringa personerna som inte svarat i telefon. Detta gör att vår sammanställning nedan 

representerar antal uppringda personer, inte antalet gånger vi ringt. När vi fortfarande saknade 

svar efter vår andra uppringning använde vi oss av den framslumpade siffran sex för att få fram 

fler telefonnummer. 

 

Tabell 8.1.1b. Antal uppringda respondenter fördelade över deltagande. 

Sammanställning av telefonenkät  

Antal svarande 100 

Antal vägrande  82 

Antal som inte svarade  132 

Totalt antal uppringda personer  314 

 

Nettourvalet i telefonenkäten var 314 personer och av dessa besvarade inte 214 personer 

enkäten, vilket gör att bortfallet i undersökningen blir 68 procent. I vår sammanställning skiljer 

vi på externt och internt bortfall. Externt bortfall består av personer som av tidsbrist, ointresse 

eller ovilja valt att inte svara på enkäten, medan internt bortfall innebär att personen som 

besvarat enkäten hoppat över en eller flera frågor (Johansson 2010:95). Fördelen med 

telefonintervjuer kontra postala enkäter är att tillförlitligheten anses vara ganska god, men det 

externa bortfallet blir högre (Trost 2007:97–98). Detta märkte vi tydligt då knappt en tredjedel 

av de kommuninvånare vi ringde valde att medverka i enkäten. Å andra sidan blir det interna 

bortfallet lägre vid telefonenkäter, vilket beror på att det är enklare att hoppa över frågor i ett 

formulär när man inte intervjuas personligen (Johansson 2010:96). Därför fick vi inget internt 

bortfall. Det finns dock ett naturligt bortfall att ta hänsyn till i resultatet. I vår undersökning 

fanns det några uppringda personer som var för sjuka för att kunna genomföra enkäten samt 
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personer vars telefonnummer hade upphört, vilka har räknats som ett externt bortfall (Johansson 

2010:94). 

 

8.1.2 Metodkritik 

Det är viktigt att hitta enkätformulärets brister redan i pilotstadiet och därför är det bra om 

respondenterna får svara på vad de tycker om frågorna i ett tidigt skede (Oppenheim 1992:59–

60). I vårt fall skiljde sig vår webbaserade pilotenkät från vår slutgiltiga metod, vilket gjorde 

att vi tvingades göra en ny pilotenkät för att testa formulärets längd och tydlighet.  

         

Vissa formuleringar i vår enkät kan vara problematiska. Exempelvis kan svar som till synes är 

oproblematiska ge upphov till icke-önskvärda negativa och positiva effekter (Oppenheim 

1992:48). Vi har exempelvis en fråga där vi ber respondenterna ta ställning till om det borde 

finnas en lokalreporter i Jokkmokk. Frågan är till synes inte värderande, men ställs i ett negativt 

sammanhang. Trots att begreppet medieskugga inte uttalats har vi tidigare frågat om 

lokalredaktionernas nedläggningar, vilket gör att frågan kan ses som ledande (Oppenheim 

1992:129). Vi valde dock att behålla frågan från vår pilotstudie eftersom den behandlar en 

viktig del av frågeställningen. 

 

Till frågan, “Upplever du att lokaltidningarnas bevakning av Jokkmokk har förändrats sedan 

lokalredaktionerna lades ner?”, använde vi oss av alternativet “Visste ej att de hade lagts ner”. 

Det kan framstå som ledande då enkäten berör medborgarnas syn på journalistikens kvalitet. 

Alternativet valdes endast av sex respondenter, vilket både kan peka på att nedläggningarna är 

ett känt faktum bland invånarna i Jokkmokk, men också på att människor inte vill visa 

kunskapsbrister. Respondenter vill svara så gott de kan och speciellt personer med hög 

utbildning eller hög inkomst svarar hellre fel om de är osäkra än att välja “vet inte” (Østbye et 

al 2003:141).  

 

Det finns ett fåtal retrospektiva frågor i enkäten som behandlar saker som hänt i dåtid, som 

exempelvis frågan “Om du sagt upp din prenumeration, när gjorde du det?”. Sådana frågor kan 

ställa till problem eftersom människors minne i regel är selektivt och fakta kan förvrängas. 

Detta är något vi också noterat hos vissa respondenter när frågan ställts, då de ibland har fått 

fundera en stund på vilket år de sa upp sin tidning. Däremot gäller problematiken med 

retrospektiva frågor främst när det handlar om en persons dåtida attityd, snarare än dåtida fakta 
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(Østbye et al 2003:138–139). Vi har valt att behålla frågan för att det är intressant ungefär när 

personen sagt upp tidningen i förhållande till årtalen när lokalredaktionerna lades ned, men inte 

den exakta dagen.  

 

Urvalsramen kan också ses som problematisk, då invånare utan tillgång till telefon eller med 

skyddat nummer inte kunde kontaktas, vilket innebär att urvalsramen har undertäckning. Även 

problem med övertäckning identifierades där de personer som var mantalskrivna i Jokkmokk 

men levde på annan ort fanns med i registret (Johansson 2010:89).  

 

I analysen skiljs ibland Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren åt i resultaten 

och ibland inte. Detta beror på att vi i enkäten både ställt frågor om de specifika tidningarna, då 

många bara läser den ena, och ibland om den allmänna uppfattningen kring lokaltidningar. 

Detta gör att vi i vissa fall inte kan få en sammanlagd bild av lokaltidningarna. 

 

8.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa intervjuer utmärks av att intervjuaren ställer öppna och enkla frågor som ger 

innehållsrika svar (Trost 2010:25). Den kvalitativa forskningsintervjun går också ut på att 

“tolka mening i intervjupersonens livsvärld”. Forskaren som intervjuar registrerar vad som sägs 

under intervjun och tolkar dess mening. Kunskap konstrueras genom att intervjuaren interagerar 

med intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2009:18, 39–40, 43). 

 

I vår kvalitativa metod utfördes semi-strukturerade intervjuer med fyra olika Jokkmokks-

invånare över telefon. Vi ansåg det vara den mest lämpliga intervjumetoden, eftersom vi ville 

få en tydlig uppfattning om personernas livsvärld med exempel från vardagen. Semi-

strukturerade intervjuer är samtalsinriktade och bygger på att intervjuaren och den intervjuade 

pratar om teman som intervjuaren bestämt (Olsson 2008:50–51). Eftersom vi är två olika 

intervjuare var det viktigt för oss att genomföra de kvalitativa intervjuerna med så lik 

grundstruktur som möjligt, då vi inte ville att våra olika intervjutekniker skulle styra resultatet 

i för hög utsträckning. Vi har valt att ha en tydlig struktur med öppna frågor utan svarsalternativ 

som behandlar samma ämne (Trost 2010:40). I vårt fall har vi valt att ha en tydlig struktur med 

öppna frågor utan svarsalternativ. Vi har också varit noga med att ställa följdfrågor som visar 

att vi är intresserade av personens livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009:154). 
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Deltagarna i vår kvalitativa undersökning valdes ut genom ett strategiskt urval av 

respondenterna från telefonenkäten. Detta sätt att systematisera urvalet innebar att vi kunde få 

den variation av intervjupersoner vi eftersökte (Trost 2010:138–139). Under enkätgenom-

förandet tillfrågades deltagarna om att delta i en informantintervju och av de som tackade ja 

valdes fyra representanter ut. I det strategiska urvalet tog vi hänsyn till köns-, ålders- samt 

utbildningsvariablerna.  

 

8.2.1 Genomförande 

Informantintervjuerna genomfördes över telefon och varade 30–45 minuter samt spelades in. 

Alla informanter tillfrågades om att delta via Skype, men detta var inte möjligt för dem.  

 

I intervjuguiden författade vi en text med information om intervjuns ämne, längd och 

konfidentialitet (se Bilaga 2) som vi delgav när vi ringde upp för att boka intervjutid eller vid 

intervjuns start. Vi informerade också om att intervjun skulle spelas in samt hur svaren sedan 

skulle användas i vår uppsats. Detta kallas informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2009:87; 

Trost 2010:61). 

 

I den kvalitativa analysen har citat som varit långa eller fragmenterade skrivits ihop. Detta har 

utförts på ett konsekvent sätt och varje gång text har klippts bort har detta markerats med (...) 

(Kvale & Brinkmann 2009:301). För att få sammanhang i vissa citat har intervjuarens fråga 

ibland vävts in i informantens svar. Till exempel har frågan “Om det hade funnits en 

lokalreporter i kommunen, vad tror du att skillnaden hade blivit för er som tar del av medierna?” 

och svaret ”Jag tror att fler skulle vilja ta del av medierna.” skrivits om till citatet “Jag tror att 

fler skulle vilja ta del av medierna om det hade funnits en lokalreporter på plats.” Intervjuerna 

har transkriberats ordagrant, men utfyllnadsord har uteslutits. Kvale och Brinkmann (2009:301) 

menar att talspråk med upprepningar, hummanden och pauser är svårt att förstå i skriftlig form 

och att läsbarheten blir större om talspråk redigeras till skriftspråk. Vi har bevarat 

vardagssamtalets karaktär, även om citaten bearbetats till skriftlig form.  

 

Eftersom Jokkmokk är en relativt liten kommun sett till befolkningen har vi valt att anonymisera 

personerna genom att skriva om deras språk, utan att ändra innebörden. Det har framför allt 

gällt karaktäristiska ord, men även då intervjupersonerna varit frikostiga med att berätta om sitt 

privatliv. Samma anonymitetsprincip gäller säregna yrken eller specialkunskaper samt platser, 
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orter och namn som kan avslöja identiteten på informanterna (Kvale och Brinkmann 2009:301; 

Trost 2010:127). 

 

Citaten i analysen har valts utifrån studiens syfte samt efter intervjuguidens och enkätens 

tematisering. Alla informanter är representerade i analysen, men vissa har inte fått samma 

utrymme då de har diskuterat ämnen som är irrelevanta för studien. Citat som belyser eller 

motsäger de kvantitativa resultaten har prioriterats. Onödiga utsvävningar, otydliga resonemang 

samt berättelser av privat karaktär har valts bort.  

 

Tabell 8.2.1. Presentation av informanter. 

Informant Kön Åldersgrupp Utbildning Lokalmediekonsumtion 

Informant A   Kvinna Yngre Gymnasium Lyssnar främst på P4 Norrbottens 

nyhetssändningar. Läser tidningen 

någon gång i månaden.  

Informant B Man Äldre Högskola Läser Norrbottens-Kuriren och ser 

SVT Nordnytt varje dag. 

Informant C Man Medelålders Högskola Tittar främst på SVT Nordnytt. 

Läser tidningarna sporadiskt. 

Informant D  Kvinna Äldre Grundskola Läser Norrländska Socialdemokraten 

samt lyssnar på P4 Norrbotten varje 

dag.  

 

8.2.2 Metodkritik 

Vi använde oss av ett strategiskt urval då intervjupersoner som uttryckt tydliga åsikter om 

lokalbevakningen i Jokkmokk under enkätfasen valts ut som informanter. Det innebär att 

Jokkmokksinvånare med otydliga åsikter valdes bort, vilket är viktigt att ta hänsyn till när 

resultaten studeras.  

 

Att vår kvalitativa undersökning innehåller fyra svarande deltagare är ett medvetet val. Det låga 

antalet gör dock att vi inte kan jämföra deltagarnas svar med varandra eftersom det inte är 

representativt. Samtidigt var detta aldrig tanken med intervjuerna, då vi ville komplettera vår 

enkätstudie med röster för att belysa eller motsäga resultatet snarare än att ställa intervjusvaren 

mot varandra. 
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De flesta forskare är överens om att kvalitativa intervjuer bör genomföras personligen 

alternativt via Skype. Detta för att den sociala interaktionen, det vill säga samtalet som sker 

utanför det verbala i form av minspel och handrörelser, är en viktig del när intervjun analyseras 

(Larsson 2010:66; Trost 2010:16). Det geografiska avståndet gjorde att vi inte kunde träffa 

informanterna personligen, så den sociala interaktionen har utelämnats i analysen vilket kan ses 

som en brist.  

 

I intervjuer ska man inte heller basera påståenden eller frågor på vad den intervjuade tidigare 

sagt. Detta då personen kanske inte håller med om att det var så det sades, vilket kan förorsaka 

både en diskussion och ett bristande förtroende för intervjuaren (Trost 2010:96). Vid några få 

tillfällen i vår intervjuguide använde vi oss av påståenden från informanternas tidigare 

enkätsvar. Exempelvis ombads intervjupersonerna berätta varför eller varför inte de 

prenumererade på en lokaltidning baserat på enkätsvaren.  

 

Intervjuaren bör ha i åtanke att det finns en tydlig maktasymmetri, då forskaren bestämmer 

anslag och intervjusituation samt ställer frågorna. Forskaren har också “vetenskaplig 

kompetens” samt tolkningsföreträde, vilket innebär att tolka vad intervjupersonen menar (Kvale 

& Brinkmann 2009:48–49). Eftersom vi är studenter kan maktasymmetrin bli något mindre, då 

vi till stor del saknar “vetenskaplig kompetens”. Samtidigt är den viktig att ta hänsyn till.  
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9. Analys  

I telefonenkäten deltog etthundra personer, varav 55 kvinnor och 45 män utspridda i hela 

kommunen. Respondenterna är födda mellan 1921–1995 och medelåldern är 55,6 år. Medianen 

är 60,5 år vilket pekar på en hög representation av människor i åldrarna runt 60 år i 

undersökningen. Resultaten kan påverkas av att en större andel svarande är i övre medelåldern.  

 

I analysen har deltagarna delats in i tre åldersgrupper efter kategoriseringen: Yngre (18–34 år), 

medelålders (35–64 år) och äldre (65–99 år). I undersökningen ingår 17 yngre deltagare, 46 

medelålders personer samt 37 äldre. Det är viktigt att ta hänsyn till att det är färre yngre 

deltagare när resultaten studeras, då procentenheterna baseras på färre antal individer än i de 

andra åldersgrupperna.  

 

Deltagarna fick också svara på vilken deras högsta utbildningsnivå är. Eftersom det kan vara 

en känslig bakgrundsfråga ställdes den näst sist i formuläret (Østbye et al 2003:151). I 

undersökningen deltog 20 personer vars högsta utbildning är grundskola, 24 med 

gymnasieutbildning, 20 med eftergymnasial utbildning och 36 med högskole/universitets-

utbildning. Detta har i analysen kategoriserats som lägre och högre utbildning, där grundskola, 

gymnasium samt eftergymnasial utbildning har klassificerats som lägre utbildning och 

universitet samt högskoleutbildning har klassificerats som högre. Detta innebär att 36 av 

etthundra är högutbildade, vilket överensstämmer med OECD:s statistik (OECD Education at 

a Glance 2013) där andelen högskoleutbildade i Sverige beräknas vara 35 procent. 

 

I analysen av det kvantitativa materialet används två statistiska begrepp. Det första är Cramér's 

V, ett mått som pekar på samband mellan olika variabler i korstabeller. Cramérs V-värdet kan 

vara mellan 0 (inget samband mellan variablerna) och 1 (perfekt samband mellan variablerna). 

Ett värde över 0,31 pekar på ett starkt samband och ett värde över 0,21 på ett relativt starkt 

(Esaiasson et al 2012). Det andra måttet som används är signifikans. Signifikans pekar på hur 

skillnader och samband i en undersökning avviker så pass mycket att det inte beror på slump 

eller statistisk osäkerhet. Det bygger på jämförelsen mellan ett slumpmässigt urval och 

populationen det ska representera (Oppenheim 1992:148–149). För att en undersökning ska 

vara signifikant ska värdet vara 0,05 (det vill säga 5 procent) eller lägre, vilket innebär att risken 

för att resultatet bara är baserat på slump är minimalt. Signifikansmåttet visar om 

undersökningen är statistiskt säkerställd (Körner & Wahlgren 2005:122). 
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9.1 Publiken i undersökningen 

9.1.1 Publikens intresse för lokala medier  

De allra flesta deltagare i undersökningen uppger att de är intresserade av lokala nyheter. Nästan 

åtta av tio tycker att påståendet “Jag är intresserad av lokala nyheter” stämmer ganska eller 

mycket bra överens med deras syn på sitt nyhetsintresse. Det allmänt höga intresset för 

kommunen skulle kunna användas i ett så kallat offentligt samtal. Det offentliga samtalet är ett 

demokratiskt ideal där medierna, genom att ge information, ska uppmuntra till ett gott 

diskussionsklimat där invånare möter andras åsikter och argument (Nord & Strömbäck 2012). 

I Jokkmokk upplevs lokaljournalistiken dock som bristfällig då det sällan rapporteras därifrån 

i lokalmedierna, vilket gör att detta ideal trots lokalintresset inte kan uppnås.   

 

Knappt en av tio invånare menar att de inte alls är intresserade av lokala nyheter och av dem är 

det främst män som anser sig vara ointresserade. Även yngre personer har generellt ett svagare 

intresse för lokala nyheter, vilket möjligen kan bero på att yngre är mindre vana lokalmedie-

konsumenter (SOM-undersökningen 2010). Å andra sidan kan deras konsumtion också bero på 

det svagare intresset. De mest hängivna nyhetsnäsorna är äldre personer, då fler än nio av tio 

har ett ganska eller mycket högt intresse. Sambandet mellan ålder och intresse bekräftas av ett 

starkt korrelationsvärde och kan statistiskt säkerställas. 

 

 

Figur 9.1.1a. Respondenterna fick ta ställning till hur intresserade de är av lokala medier. 

Diagrammet visar de som svarat att de är ganska eller mycket intresserade. 
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Det finns även en tydlig skillnad i det lokala nyhetsintresset mellan hög- och lågutbildade. Av 

de med högre utbildning menar fler än två tredjedelar att påståendet stämmer mycket bra, 

medan endast drygt en tredjedel av de med lägre utbildning anser detsamma. Samtidigt säger 

13 procent av de lågutbildade att de inte är intresserade överhuvudtaget, vilket ingen av de 

högutbildade gör. Även här finns ett starkt samband och det låga signifikansvärdet gör att 

resultatet är applicerbart på hela populationen. 

 

Precis som att personer med hög utbildning undviker att svara ”vet ej” i enkätundersökningar 

för att framstå som kunniga och insatta kan de även välja andra alternativ i samma syfte (Østbye 

et al 2003). Den här frågan visar att personer med akademisk utbildning helst svarar att de har 

ett stort intresse för lokalnyheter. En tänkbar anledning till detta kan vara att de, medvetet eller 

omedvetet, inte vill ses som okunniga. Samtidigt kan resultatet även bero på ett uppriktigt 

intresse.  

 

 

Figur 9.1.1b. Deltagarna fick ta ställning till påståendet ”Jag är intresserad av lokala nyheter”. 

Diagrammet visar utfallet utifrån respondenternas utbildningsnivå.  
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9.1.2 Publikens behov av lokaljournalistik 

Ett återkommande tema bland informanterna är lokaljournalistikens betydelse både på individ- 

och samhällsnivå. Precis som statistiken visar är det främst informanter med högre utbildning 

som berättar om sitt intresse för och behov av lokaljournalistik. De identifierar även bristerna 

med dagens bevakning tydligare än informanterna utan högskoleutbildning. Det finns även en 

ålderstendens som tyder på ett större engagemang bland informanterna som är medelålders eller 

äldre.  

 

“Lokaljournalistiken är viktig för de som bor i ett mindre samhälle. Finns den inte dör bygden 

ut. Speciellt i Norrland håller ju bevakningen på glesbygden på att somna in alldeles. Nu håller 

man ju inte i pengarna, men om man ser det journalistiskt för att få en bra täckning på landet 

så tycker jag att reportrarna borde finnas ute på plats. (...) Man kan ju säga att ingenting 

händer, men finns det inte någon bevakning så vet man ju ingenting heller riktigt.” 

Informant B 

 

Informant B:s citat går att tolka utifrån Nord och Nygrens (2002a) teori om identitets-

konstruktion. Där hjälper medier till att forma en lokal identitet och skapa samhörighet mellan 

medborgare. När lokalbevakning saknas går det inte att känna samma lokala samhörighet, 

eftersom lokalmedier skapar en gemensam världsbild för invånarna. En informant pekar på att 

identifikationen kan bli problematisk på grund av att den enda identiteten och samhörigheten 

kommuninvånarna upplever är den att gemensamt inte känna sig sedda, vilket informant C 

exemplifierar. 

 

“För de flesta jokkmokkare är det långt till makten. Man är van att på något sätt leva i periferin, 

att inte räknas riktigt. Jag tror att det finns en uppgivenhet.” 

Informant C 

 

Enligt Nord och Strömbäck (2012) är idealet för god journalistik att inte enbart ge publiken vad 

de vill ha, utan även vad de behöver. Flera av informanterna i undersökningen berättar om 

hjärtefrågor som de upplever nedprioriteras till fördel för underhållningsjournalistik. 

Exempelvis anser informant C att medierna inte uppfyller sina uppgifter som ett granskande 

organ där mångsidig information erhålls.  

 

“Man kan inte bara ringa till en nyhetsredaktion och prata natur, eftersom det inte finns några 

journalister som kan något om det här. Bläddrar man i en lokaltidning är det tjugo sidor sport 
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och det tar man på stort allvar, när folk leker. Sen finns det inte enda journalist som kan de 

viktigaste skeendena när hela landskapet utarmas. (...) Jokkmokk är en tjugondel av landets 

yta och det innebär att ungefär en tjugondel av det som är intressant att skriva om av hela 

landets natur finns i Jokkmokk. (...) Om man tittar på “Mitt i naturen” eller riksmedier så är vi 

ju inte alls intressanta i förhållande till vår yta. Utan vi finns någonstans i ytterkanten och 

nämns bara ibland.” 

Informant C 

 

Informant A exemplifierar tillfällen då hon själv behöver lokaljournalistik snarare än att dra 

paralleller till samhället, vilket skiljer sig mot de tre andra intervjuade. Hon är den enda yngre 

informanten och innehar gymnasieutbildning. Exempelvis saknar hon rapportering om 

sjukvården, något hon själv tar upp. Att hon anser det ämnet vara extra viktigt kan bero på att 

hon nyss fått barn och därför nyligen kommit i kontakt med vården. Ämnet tas dock upp av 

ytterligare en informant, vilket pekar på att frågan även är av allmänintresse.  

 

“En av mina bästa kompisar var tvungen att föda barn på vägen. Hennes man var tvungen att 

förlösa henne, för vi i Jokkmokk har ingen sjukvård utan allt finns i Gällivare. Då skrev jag till 

Norrländskan och Kuriren att de skulle skriva om det, för det är jätteviktigt att det kommer 

fram att vi har så pass usel sjukvård här att folk måste sätta livet till för att föda barn.”  

Informant A 

 

Ett annat ämne som informanterna själva återkommer till är gruvplanerna i Kallak i Jokkmokks 

kommun som har varit omstridda det senaste året. Däremot är informanternas syn på hur 

bevakningen av gruvplanerna borde se ut mycket skilda, vilket kan bero på att de från början 

kan ha haft befintliga åsikter om gruvan då Kallak är ett närområde.  

 

“Det blev ju en hel följetong om stridigheterna kring det här med gruvan i Jokkmokk. Till slut 

blev det ju för mycket om det. Man blir ju less och orkar inte lyssna.” 

Informant D 

 

Egna erfarenheter kan antingen öka intresset för att ta del av medierna eller minska det om man 

anser sig vara så pass insatt i ämnet att man inte behöver dem (Asp, Johansson & Larsson 1997). 

Mediernas dagordningsfunktion kring Kallak påverkar därför inte alla invånare på samma sätt, 

utan kontakter inom det berörda området kan också spela en viktig roll som kunskapsspridare.  

 



30 
 

“Just gruvbrytningen har man täckt upp ganska bra en period, men det är ju just då när det är 

som mest aktuellt. Sen får man ju inte veta någonting mer. Det blir ju bara vad man hör från 

människor som känner till det, det blir som en djungeltelegraf. Det är ju bara skvaller och det 

är ju inte det man vill veta.” 

Informant B 

 

Förutom geografisk närhet till ämnet så har även informant C ett kulturellt intresse för Kallak 

eftersom han är intresserad av naturfrågor. Det gör att hans intresse ökar för att få mer 

information, i detta fall om andra bevakningsfrågor än de lokalmedierna fokuserar på.  

 

“Det är glädjande att Kallak har tagit en så stor plats i medierna. Men de har ju inte skrivit så 

mycket ur ett naturperspektiv, utan mest utifrån arbetstillfällen.”  

Informant C 

 

Tidigare forskning visar att invånarnas dagordning inte alltid stämmer överens med 

lokalpressens (Asp, Johansson, Larsson 1997; Nord 1995). Medierna har därför inte alltid en 

position som lokala opinionsbildare, vilket Kallak illustrerar i våra intervjuer. 

 

9.1.3 Lokala medier som kunskapskälla 

Majoriteten, sju av tio, menar att påståendet “Lokala medier är en viktig kunskapskälla om min 

kommun” stämmer ganska eller mycket bra. Resultatet visar även att Jokkmokksbor som läser 

någon av lokaltidningarna i högre utsträckning anser att lokalmedier är en vital kunskaps-

förmedlare om kommunen. Det går att jämföra med tidigare forskning, som Asp, Johansson 

och Larsson (1997) presenterat, vilken också pekar på att läsning av morgontidning ger mer 

kunskap om kommunen och det lokala samhället.  

 

Personer med högskoleutbildning tycker överlag att lokala medier är en mindre viktig 

kunskapskälla än vad personer med lägre utbildning gör. Kvinnor anser i högre utsträckning än 

män att påståendet stämmer bra, då 80 procent av kvinnorna har svarat att påståendet stämmer 

ganska eller mycket bra. Detta att jämföra med männen där samma svar ligger på 60 procent. 

Tidigare studier visar att framför allt kvinnor är intresserade av det lokala (Asp, Johansson & 

Larsson 1997). I den här studien identifieras inga skillnader mellan könen gällande intresset, 

men däremot ser kvinnor i högre utsträckning lokalmedier som en kunskapskälla. Orsaken till 

detta skulle kunna vara att de också tar del av lokala medier mer än män gör. Även Cramér's V 
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pekar på ett starkt samband mellan könen. Signifikansen är låg, men inte tillräckligt för att 

bekräfta att sambandet inte beror på statistisk osäkerhet.  

 

 

Figur 9.1.3a. Diagrammet visar skillnader mellan män och kvinnors inställning till påståendet 

"Lokala medier är en viktig kunskapskälla om min kommun".  

 

Åsikterna om lokala medier som kunskapskälla om kommunpolitiken är mer delade. Nästan 

lika många tycker att påståendet “Jag får kunskap om vad som händer i kommunpolitiken via 

lokala medier” stämmer bra som antalet som tycker att det stämmer dåligt. Det finns inga 

märkbara skillnader mellan kön eller åldersgrupper i frågan, men lågutbildade anser att 

påståendet stämmer bättre än de med högre utbildning.  

 

Tidigare forskning visar att högutbildade är mer intresserade av politik än personer med lägre 

utbildning (Asp, Johansson & Larsson 1997). Vår studie visar inte invånarnas intresse för 

lokalpolitik, utan hur de anser medierna vara som förmedlare av den. Personer med högre 

utbildning anser i något större utsträckning att mediernas rapportering är bristfällig, medan 

personer med lägre utbildning har marginellt större tillit till den lokalpolitiska bevakningen. 

 

Statistiken motsäger till viss del teorier om att en oregelbunden eller enkelspårig bevakning 

starkt bidrar till ointresse för kommunpolitik (Nord & Nygren 2002a). Intresset hos Jokkmokks-

invånarna förefaller som stort trots en, enligt dem, innehållsfattig lokaljournalistik.  
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Figur 9.1.3b. Diagrammet visar skillnader mellan hög- och lågutbildades inställning till påståendet 

"Jag får kunskap om vad som händer i kommunpolitiken via lokala medier".  

 

Nord och Strömbäck (2012) menar att kommuninvånare i hög grad grundar sina åsikter på den 

information som medierna förmedlar. I de semi-strukturerade intervjuerna ger informanterna 

en samstämmig bild av bristerna i de lokala mediernas politiska rapportering. Bevakningen 

upplevs som mycket bristfällig, med det återkommande argumentet att kommunpolitiken inte 

får något utrymme. Detta gör att den teoretiska frågan om kommunala väljare kan existera när 

medierna inte rapporterar om lokalpolitiken blir aktuell (Asp, Johansson & Larsson 1997). 

Frågan är speciellt viktig under valåret 2014 då medier ska erbjuda en kommunjournalistik som 

är granskande och uppmuntrande till debatt samt visar de lokala representanternas politiska 

ståndpunkter.  

 

“Det finns egentligen inget bra med bevakningen i dag. Jag är ganska missnöjd med det. (...) 

Det är dålig täckning. Och det här valet till hösten, det har inte haft någon täckning här i 

Jokkmokk. (...) Det brukar ju stå från ort till ort vilka som ställer upp för olika partier och vilken 

turordning de har, men det har jag inte sett någonting om här i Jokkmokk. (...) Det enda som 

hänt politiskt här och som man har observerat lite grann var väl att Jimmie Åkesson var på 

Jokkmokks marknad. Och det där upplever jag inte som något positivt i alla fall.”  

Informant B 
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En invånare har också börjat uppmärksamma demokratiska konsekvenser av den bristande 

lokalbevakningen. Personen inser att journalistikens hörnstenar som den tredje statsmakten har 

försvunnit i Jokkmokk och att medierna inte uppfyller de uppgifter som statens pressutredning 

definierat (SOU 1995).  

 

“Det är väldigt svårt att veta vad man inte får reda på, när det inte finns någon som gräver och 

tar reda på vad som händer. Det finns också en risk att politiken i kommunen blir sämre när 

det inte finns reportrar. Då är de inte lika noga med protokoll eller att se till att saker går 

demokratiskt till. Det finns en risk att man inte gör på rätt sätt om det inte finns någon som 

granskar. Jag har varit i kommunhuset och sett hur politiker och tjänstemän inte skrivit 

protokoll. Det är väldigt, väldigt skrämmande. Det får man ju inte göra och det innebär ju att 

en journalist inte kan granska det efteråt. (...) Grävande journalister är ju någonting av det 

viktigaste vi har utifrån demokratisynpunkt. Det är väldigt viktigt att de finns och kan täcka 

hela länet.”  

Informant C 

 

Eftersom avståndet mellan politiker och kommuninvånare har ökat på senare år, krävs det att 

medierna tar en roll som opinionsbildare. Lokalmedier är, som vår undersökning visar, en del 

av vardagen för många invånare och bör fungera som en länk mellan politiker och medborgare 

(Johansson 1998). Informant C vittnar om ett skeende där varken protokoll från 

kommunfullmäktige existerar eller en lokalreporter som kan granska situationen. Ett skeende 

där medierna inte lyckas uppfylla sina demokratiska åtaganden, vilket i sin tur innebär att en fri 

åsiktsbildning och en välfungerande demokrati inte kan existera.  

 

9.1.4 Publikens behov av lokalreportrar  

Behovet av minst en lokalreporter i kommunen är stort hos Jokkmokksinvånarna. Åtta av tio 

anser att påståendet “Jag tycker att det borde finnas minst en lokalreporter i Jokkmokks 

kommun” stämmer mycket eller ganska bra. Endast sex av de etthundra tillfrågade anser sig 

inte behöva en lokalreporter. Det finns inga tydliga samband i behovet varken ur ett köns-, 

ålders- eller utbildningsperspektiv.  
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Figur 9.1.4. Statistiken visar enkätdeltagarnas attityd till påståendet ”Jag tycker att det borde 

finnas minst en lokalreporter i Jokkmokks kommun”.  

 

Alla fyra informanter uttrycker en avsaknad av lokalreportrar, men behovet skiljer sig. Vissa 

framhåller vikten av personlig kontakt med en journalist, medan andra pekar på att en 

lokalreporter skulle vara mer insatt i Jokkmokk än de som är stationerade på annan ort. 

 

“Det behövs en lokalreporter när det händer riksintressanta frågor i Jokkmokk, som nämns i 

riksmedier men inte i lokaltidningen. Det händer ibland att det är på det viset.” 

Informant C 

 

Flera av informanterna har egna uppslag till artikelidéer, men som de hävdar att lokalmedierna 

inte får vetskap om när en lokalreporter saknas. Enligt tidigare forskning kan invånarens egna 

erfarenheter göra att personen anser sina intresseområden viktigare än de som tas upp i 

lokalmedierna (Johansson 1998). 

 

”Vi har ju saker som händer häromkring. Vårt badhus stängdes för några år sedan, man tycker 

ju att de kunde skrivit mer om det då men det fanns ingen reporter här i byn. Just nu skulle 

man kunna skriva att badhuset öppnar igen. Hade det funnits en reporter i kommunen hade 

jag ringt och sagt ’Kom nu och ta kort och skriv om det’. Men det finns ju ingen. Alla i byn jublar 

och är så glada för det, men ingen förutom vi tycker att det är kul. Det är sådana saker det inte 

skrivs om. Det är så tyst allting. Det är så tyst om allting.” 

Informant D 
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Lokalredaktioner kan på grund av sin närhet och kontakt med medborgarna belysa de frågor 

som efterfrågas i kommunen (Nord & Nygren 2002a). Informanterna beskriver även vikten av 

en personlig kontakt med lokaljournalister, vilket de saknar i dag. Informant C sätter fingret på 

problemet med att inte synas som invånare när en lokalredaktion saknas.  

 

“För den vanliga jokkmokkaren måste det vara jätteviktigt att ha ett ansikte för att våga 

kontakta medierna. Att ha en person man känner, som bor på orten och som man kanske 

träffar på Konsum. (...) Man kanske kan gå in på redaktionen, men har man inte en redaktion 

och en person, så syns man inte. Då är man inte viktig. Det är som med ett barn, blir man inte 

sedd och bekräftad så växer man inte som människa. Jag tror att det är samma sak med ett 

samhälle som inte har lokal täckning. Det är som ett ställningstagande på något sätt.” 

Informant C 

 

När ingen redaktion finns och uppmärksammar invånarna skapas lätt en förtroendebrist (Nord 

& Nygren 2002a). I Jokkmokksfallet finns inga resultat på större förtroendebrister för 

lokalmedierna generellt, men däremot syns en försämring i förtroendet sedan 

lokalredaktionerna försvann. 

 

9.2 Lokaltidningar 

Den mest lästa lokaltidningen är Norrländska Socialdemokraten (NSD). Fler än sex av tio läser 

den varje dag eller någon gång i veckan, till skillnad från Norrbottens-Kuriren (Kuriren) som 

läses av fyra av tio Jokkmokksbor. Tidningsläsningen är mer utbredd hos kvinnor, vilket gör 

att flera av dem läser båda. NSD är kvinnornas förstahandsval då fler än sju av tio tar del av 

den regelbundet. Drygt fyra av tio kvinnor väljer att läsa Kuriren med samma frekvens. 

Männens tidningsläsning är mer jämnt fördelad mellan lokaltidningarna. 

 

En skillnad i utbildningsnivå kan identifieras då fler personer med hög utbildning överlag tar 

del av lokaltidningarna. Tre av fyra med högskoleutbildning läser NSD minst en gång i veckan, 

jämfört med drygt hälften av de med lägre utbildning. Personerna med lägre utbildning är dock 

ingen homogen läsargrupp då deras tidningskonsumtion är fragmenterad. Personer med högre 

utbildning tar i större utsträckning del av Kuriren än personer med lägre. NSD är den mest 



36 
 

populära tidningen i alla åldersgrupper, men de äldre är de trognaste läsarna, vilket även stärks 

av ett starkt Cramér’s V-värde.  

 

9.2.2 Tidningsprenumeration 

I undersökningen uppger 52 av etthundra respondenter att de prenumererar på någon lokal-

tidning. Av dessa prenumererar flest, 37 personer, på NSD medan 15 prenumererar på Kuriren. 

48 personer prenumererar inte alls. 

 

Kvinnor prenumererar i högre utsträckning på lokaltidningar än män. Fler än sex av tio kvinnor 

är prenumeranter jämfört med knappt fyra av tio män. Cramér's V-värdet bekräftar sambandet 

och definierar det som relativt starkt. Signifikansmåttet visar att resultatet inte enbart är 

slumpmässigt utan representativt för populationen. NSD är tidningen som överlägset flest 

kvinnor väljer att läsa till frukosten och den är också det populärare valet hos männen. Däremot 

läser män Kuriren i större utsträckning än kvinnor. Spridningen bland männens tidningsval är 

mer jämnfördelad. 

 

 

Figur 9.2.2a. Diagrammet visar hur många kvinnor som prenumererar på någon lokaltidning 

jämfört med män.  

 

Något fler med högre utbildning prenumererar på någon lokaltidning. Resultatet visar dock en 

trend mellan människor med lägre utbildning och prenumerationer av NSD. Åtta av tio utan 
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akademisk utbildning väljer NSD före Kuriren. Det går att jämföra med personer med högre 

utbildning, där knappt sex av tio väljer NSD före konkurrenten.  

 

En åldersjämförelse visar att äldre är de mest trogna prenumeranterna då nio av tio får 

morgontidningen varje dag, medan bara en av tio i åldern 18–34 prenumererar. Detta gör att 

sambandet mellan ålder och prenumeration är mycket starkt och resultatet kan även tillåtas 

representera hur prenumerationsmönstret ser ut i hela populationen utifrån åldersvariabeln. 

Relativt få läsare i medelåldern prenumererar på en lokaltidning, knappt fyra av tio.  

 

 

Figur 9.2.2b. Diagrammet visar hur många i de olika åldersgrupperna som prenumererar på någon 

av lokaltidningarna i Jokkmokks kommun. 

 

Av de 48 personer som inte prenumererar på någon lokaltidning, har 60 procent sagt upp sin 

prenumeration och 40 procent har aldrig prenumererat. Det går att identifiera kopplingar mellan 

åren flest invånare i vår undersökning sagt upp sin prenumeration och åren då 

lokalredaktionerna lades ned. 2003 och 2008 försvann lokalredaktionerna från Jokkmokk och 

de närmast följande åren är då flest valt att säga upp sin tidning. De årtal som utmärker sig i vår 

undersökning är 2004 samt de senaste fyra åren (2010–2014). Vi har dock inte bett deltagarna 

definiera vilken av lokaltidningarna som de sa upp vid tillfället, vilket gör att vi inte till fullo 

kan härleda uppsägningsåren till lokalredaktionsnedläggningarna. Vi har inte heller tillfrågat 

respondenterna om när de började prenumerera.  
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Personer i medelåldern är de som i högst utsträckning sagt upp sin tidning, medan de yngre är 

den grupp som främst valt att inte börja prenumerera. Äldre är mest prenumerationstrogna och 

informanter inom den åldersgruppen framhåller i intervjuerna traditionen av att ha en morgon-

tidning snarare än att dess läsvärde.  

 

“Att prenumerera är väl egentligen något som följt med sedan jag var barn. Jag har bott nära 

mina föräldrar i alla tider och de hade ju tidningen och den läste jag ju alltid där. Och då har 

man ju blivit van att den där på morgonen. Ibland tänker man ju att det inte står så mycket i 

den, men man vill ändå ha den.”  

Informant D 

 

Yngres ovilja att prenumerera skulle potentiellt kunna förklaras av det resonemang informant 

A för. Hon tillhör själv den yngre åldersgruppen och ser ett samband mellan yngres vilja att 

prenumerera på en lokal morgontidning och journalisternas geografiska placering.  

 

“Jag tror att fler skulle vilja ta del av medierna om det hade funnits en lokalreporter på plats. 

Framför allt skulle kanske allt fler unga välja att prenumerera på en tidning. Det är alltid roligt 

när man läser tidningarna och det står om Jokkmokk, då hajar man till och vill läsa mer.” 

Informant A 

 

Informant A pekar på en viktig aspekt, men samtidigt är yngres vilja att läsa morgontidningar 

generellt lägre än äldres (SOM-undersökningen 2010). Därför skulle lokalmediekonsumtionen 

bland unga eventuellt vara låg oavsett journalistens utgångsort.  

 

9.2.3 Jokkmokks utrymme i lokaltidningarna 

I den här frågan kan svaren röra både NSD och Kuriren, då deltagarna svarade utifrån den 

tidning/de tidningar de tar del av. Fler än hälften av invånarna tycker att Jokkmokks utrymme 

i lokaltidningarna är litet eller för litet, medan endast två personer tycker att utrymmet är stort. 

Ingen av de etthundra tillfrågade upplever att det skrivs för mycket om Jokkmokk. 
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Figur 9.2.1. Beskriver hur lokalbefolkningen upplever Jokkmokks utrymme i lokaltidningen de läser.  

 

Samtliga informanter illustrerar statistiken genom att ha starka åsikter om utrymmet som 

tilldelas Jokkmokk i lokaltidningarna. Klagomål över det, enligt dem, minimala utrymmet av 

kommunnyheter förs fram under intervjuerna. En informant funderar även över hur viktig 

tidningen är när upplevelsen av utrymmesbrist för den egna kommunen är så stor.  

 

“Man har funderat på att säga upp tidningen flera gånger. Det har varit när man inte hittar 

några nyheter från trakten alls. Det går långa perioder när det inte står någonting och står det 

någonting, så är det något litet, bara någon kommentar eller någon obetydlig sak. När det har 

varit journalister på orten står det hela sidor, men det är ju periodvis. Man vill ju hellre att det 

ska vara mer regelbundet.” 

Informant B 

 

Rapportering som inte är regelbunden eller djupgående bör enligt Nord och Strömbäck (2012) 

klassas som desinformation snarare än information. Just brist på regelbunden rapportering är 

ett tema som återkommer hos informanterna.  

 

“Det är så sällan det står något om vår by. Vi brukar ha ett evenemang här varje år och det har 

alltid varit bevakning. Nu i fjol var första gången som ingen kom och bevakade det. Då ringde 

jag till Norrländskan och talade helt enkelt om vad jag tyckte. Och då kom de!” 

Informant D 
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Det geografiska avståndet till närmaste reporter upprepas också flertalet gånger som en negativ 

aspekt av dagens bevakning. En informant anser att det får konsekvenser för innehållet i 

lokaltidningarna, vilket pekar på att bevakning som utgår från en större stad kan skapa social 

medieskugga för en mindre kommun (Nord & Nygren 2002a).  

 

“Vi har enormt många kulturarrangemang i Jokkmokk, men det skrivs nästan ingenting om 

dem. Det är bara om Jokkmokks marknad, medan det skrivs om varenda konsert och allt annat 

som sker på Kulturens hus i Luleå. Då skrivs det ju sida upp och sida ner.” 

Informant A 

 

Brott och samhällsproblem får enligt tidigare forskning (Nord & Nygren 2002a) ofta stort 

utrymme i förortstidningar. Trots att Jokkmokk är en till ytan stor kommun och inte en förort 

upplevs negativ nyhetsrapportering som vanligt förekommande även där, vilket inte uppskattas 

av flera informanter.  

 

“Egentligen vet jag inte om jag är sådär hemskt intresserad av nyheter. Alltså, det skrivs ju om 

hemska saker som händer och man blir bara beklämd. Det var ju det här mordet i Boden på 

den här tjejen och nu har det ju varit en som verkar ha skjutit sin sambo. Och jag läser inte det 

så mycket, jag läser rubriken och följer med lite grann, men inte sådär ingående. Jag tycker att 

det bara är jobbigt att läsa sånt. (...) Journalister tycker att det är roligare att skriva om tråkiga 

saker, det är ju aldrig lika roligt att skriva om när det händer roliga saker. Det slår mest om det 

är tråkigt och ju värre det är, desto bättre är det. (...) Negativa saker var det som gjorde att jag 

slutade prenumerera på Kuriren tidigare. Den tidningen var hemsk på att skriva, så till slut blev 

jag så sur och så arg att jag ringde och sa ‘Jag säger upp tidningen, jag vill inte ha en tidning 

som bara skriver om smuts och dåliga saker’.”  

Informant D 

 

Samtidigt är brott ett tema som generellt får stort utrymme även i andra slags medier, såväl 

lokal- som riksmedier, eftersom det marknadsmässigt anses vara intressant för publiken (Häger 

2009). Både NSD och Kuriren är kommersiella medieaktörer med ekonomiska intressen och 

präglas rimligen av denna nyhetsvärdering. 

 

9.2.4 Förtroende för lokaltidningarna 

Jokkmokksinvånare har lägre förtroende för sin lokala morgontidning än riksgenomsnittet, då 

drygt 33 procent har ganska eller mycket högt förtroende för NSD och Kuriren jämfört med 
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förtroendet för lokaltidningar i övriga landet där 46 procent väljer samma alternativ 

(Förtroendebarometern 2014). Generellt sett har Jokkmokksborna varken stort eller litet 

förtroende för sina lokaltidningar. 

 

Högutbildade har överlag ett högre förtroende för Kuriren än personer utan akademisk 

utbildning. Sambandet mellan förtroendet för lokaltidningen bekräftas av ett starkt Cramér's V-

värde, vilket också kan anses vara statistiskt säkerställt. Det finns inga större skillnader i vilka 

som har förtroende för NSD. 

 

 

Figur 9.2.4. Diagrammet visar hur förtroendet för lokaltidningen Kuriren ser ut beroende på 

akademisk utbildning. 

 

Ur en könsaspekt har kvinnor allmänt ett högre förtroende för lokalpressen än män. Speciellt 

tydlig är skillnaden för NSD, där nästan dubbelt så många kvinnor litar på det som skrivs. Män 

litar i något större utsträckning på Kuriren än NSD. Orsaken skulle kunna vara att kvinnor även 

läser NSD oftare. Äldre läsare har mest tillit, medan de yngre är den mest kritiska läsargruppen. 

Samtidigt är även deras förtroende relativt stort.  

 

Även om förtroendet för tidningarnas innehåll är relativt högt, så upplever en informant att 

tidningarna inte är intresserade av kommunen. Viss forskning tyder på att publiken inte behöver 

få medial information om lokala ämnen de redan har kunskap om (Asp, Johansson & 

Larsson:1997). I nedanstående citat motsäger informant D denna teori ur sitt invånarperspektiv. 
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“Hur viktigt är det att läsa om nyheter som händer i kommunen där man bor som man redan 

vet om? 

Jo, det är väl viktigt. Nog tycker jag att det när man tittar i en tidning. I dag stod det ingenting 

om Jokkmokks kommun. 

Hur känns det då? När man inte skriver om det? 

Det är väl bara att de inte bryr sig så mycket om oss.”  

Informant D 

 

I stället bekräftar informant D motbevisande forskning som pekar på att publiken vill ha mer 

kunskap även om frågor som de har egna erfarenheter av. Hon anser att avsaknaden av 

bevakning gör att invånare som hon upplever att de inte syns.  

 

9.2.5 Förändring sedan redaktionernas nedläggningar 

En majoritet upplever att bevakningen av Jokkmokks kommun har försämrats sedan lokal-

redaktionernas nedläggning. Endast 16 procent märker inte någon skillnad. Ingen respondent 

svarar att bevakningen förändrats till det bättre. Äldre och personer i medelåldern är framför 

allt kritiska till förändringen. Yngre är i störst utsträckning omedvetna om förändringen och av 

de som vet om nedläggningarna har nästan hälften ingen uppfattning. Åldersgruppen är också 

den variabel där Cramér’s V-värdet är som högst, vilket pekar på att det finns ett starkt samband. 

Signifikansmåttet är 0, vilket gör att resultatet inte kan anses bero på slumpen.  

 

 

Figur 9.2.5a. Diagrammet beskriver hur de olika åldersgrupperna upplever lokalredaktionernas 

nedläggningar i kommunen. ”Ingen uppfattning” och ”Visste inte att de lagts ned” har utelämnats. 
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Att skillnaden är stor mellan åldersgrupperna kan kanske förklaras av att de yngre inte tagit del 

av tidningarna lika länge. Därför kan det vara svårt att jämföra dåtida bevakning med den 

nuvarande. En äldre informant exemplifierar statistiken genom att vara kritisk till förändringen. 

 

“Vi har väl åtminstone tidigare tyckt att Kuriren haft bättre täckning när det gäller Jokkmokk 

än Norrländskan. Men nu har den mer eller mindre försvunnit där också. Det blir väl så när 

någon journalist kommer hit från Gällivare eller Luleå, gör ett jobb på en dag och åker tillbaka. 

De får ju aldrig den där riktiga känslan och bilden för kommunen. Så man försöker få den 

tidning som är minst dålig.”  

Informant B 

 

När det gäller hur nedläggningarna påverkat publikens förtroende för lokalpressen menar 

närmre en tredjedel att det har försämrats. Ingen respondent upplever att de fått ett bättre 

förtroende. Samtidigt anser nästan hälften av invånarna att deras förtroende inte har förändrats. 

Tidigare forskning visar även den att när en lokalredaktion läggs ned och ersätts med en ojämn 

eller liten bevakning sjunker förtroendet för den nuvarande rapporteringen (Nord & Nygren 

2002a). Vår forskning bekräftar inte detta fullt ut då en majoritet inte upplever någon skillnad. 

 

Främst har personer med högskoleutbildning tappat sitt förtroende. Det är dock lika många från 

den högre utbildningsgruppen som den lägre som inte anser sitt förtroende förändrat. Precis 

som gällande bevakningen är det äldre och personer i medelåldern som anser att även deras 

förtroende förändrats till det sämre sedan nedläggningarna. De yngre har åter igen ingen 

uppfattning i frågan. Signifikansvärdet gör resultatet representativt för populationen och 

Cramér's V pekar på ett mycket starkt samband. 
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Figur 9.2.5b. Figuren beskriver hur de olika åldersgrupperna anser att deras förtroende för 

lokaltidningarna förändrats sedan lokalredaktionernas nedläggningar. ”Ingen uppfattning” har 

utelämnats.  

 

En intervjuad vars förtroende för lokaljournalisterna har förändrats är informant C. Han har 

själv specialkunskaper inom ett område och har därför kontakt med medier i sitt yrkesliv. Detta 

gör att han har ytterligare en sorts förtroendebehov eftersom han eftersöker journalister som 

kan förmedla hans kunskaper riktigt. 

 

“Det har blivit en kraftig försämring. De duktigaste journalisterna, de med specialkunskaper, 

har försvunnit. Men egentligen hade jag inte märkt det om jag inte hade jobbat mot 

journalister. Som läsare är det inte lätt att se den utarmningen eftersom tidningen fortfarande 

är fylld med bokstäver och ord. Den vanliga läsaren märker nog inte av försämringen. (...) De 

journalister som verkar i dag är mer bundna till Luleå. Det finns ju ingen som sitter i Jokkmokk 

längre och det är ingen som heller kan tänka sig att komma till Jokkmokk längre. (...) Det är 

jättesvårt att få en journalist hit jämfört med för fem eller tio år sen. Egentligen bara för två år 

sen. Jag hade nog tio gånger mer kontakt med lokaljournalister på åttio–nittiotalet än nu.”  

Informant C 

 

Att den genomsnittliga lokaltidningsläsaren utan specialkunskaper inte upplever ett förändrat 

förtroende bekräftas delvis i statistiken, men anledningarna bakom detta kan vara många. Det 

kan vara som informant C föreslår, att tidningen fortfarande har ett innehåll, men det kan också 

vara för att lokaljournalistiken är en av få informationskällor medborgarna har. Läsarna måste 
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ha förtroende för sin tidning eftersom de inte har något annat att lita på. Generellt sett har 

svenskarna högt förtroende för morgontidningar (Förtroendebarometern 2014). 

 

9.3 Lokalradio 

Fler än sju av tio rattar in P4 Norrbotten minst en gång i veckan för att höra lokalnyheter medan 

endast en av tio aldrig lyssnar. Personer med lägre utbildning lyssnar lika regelbundet som 

personer med högre, minst en gång i veckan och gärna mer. Intresset för radionyheterna är 

däremot tydligt fallande från den äldre åldersgruppen till den yngre. 92 procent av de äldre 

lyssnar varje vecka jämfört med 70 procent av de i medelåldern och 35 procent av de yngre. 

Det finns ett starkt samband mellan de olika åldersgruppernas konsumtion av radionyheter, 

vilket kan anses vara statistiskt säkerställt.  

 

 

Figur 9.3. Diagrammet visar hur ofta de tre åldersgrupperna lyssnar på P4 Norrbottens 

nyhetssändningar.  

 

9.3.1 Jokkmokks utrymme i lokalradion 

Jokkmokksinvånarna upplever kommunens utrymme i radionyheterna som större än i lokal-

tidningarna. Å andra sidan är majoriteten fortfarande missnöjd, då nästan hälften tycker att det 

pratas lite eller för lite om Jokkmokk i P4 Norrbotten. Bara en respondent anser att Jokkmokk 

tar för stor plats där. I allmänhet är främst äldre personer missnöjda med utrymmet deras 
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kommun får i lokalradion. Över hälften av dem uppger detta, medan knappt en fjärdedel av de 

yngre svarar så. De yngre är också de som har minst uppfattning. Marginellt fler personer med 

akademisk utbildning tycker att det pratas för lite om Jokkmokk i P4 Norrbotten. Det finns 

ingen sambandssignifikans mellan någon av de tre variablerna, vilket gör att resultatet inte kan 

anses överförbart på populationen.  

 

 

Figur 9.3.1. Figuren ger en överblick över invånarnas upplevelser av hur ofta de hör nyheter om 

Jokkmokk på P4 Norrbotten.  

 

9.3.2 Förtroende för lokalradion 

I rapporten Förtroendebarometern (2014) har Sveriges radio det största förtroendet hos 

svenskar, men Jokkmokksborna är mer skeptiska till sin lokalstation än riksgenomsnittet. 

Samtidigt är förtroendet relativt högt och radionyheterna ses generellt som mer tillförlitliga än 

lokaltidningarna. Kvinnor har ett lite högre förtroende än män, men de främsta skillnaderna 

finns mellan åldersgrupperna. Sju av tio äldre och medelålders personer har ett ganska eller 

mycket stort förtroende för P4 Norrbotten, medan bara hälften av personerna i åldern 18–34 

svarar detsamma.  
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Figur 9.3.2. Beskriver deltagarnas förtroende för sina lokalradionyheter utifrån åldersgrupperna. 

Statistiken är inte statistiskt säkerställd och har inget högt korrelationsvärde.  

 

9.4 Lokal-tv 

Lokal-tv är det populäraste etermediet i Jokkmokk. Åtta av tio kommunbor slår på SVT 

Nordnytts sändningar minst en gång i veckan och över hälften tittar varje dag. Till skillnad från 

radio är tv-sändningarna tydligt mer populärt hos människor med högre utbildning än de med 

lägre. Av akademikerna ser 92 procent på SVT Nordnytt vid minst ett tillfälle i veckan, medan 

77 procent av icke-akademikerna tittar. Flitigast tittar dock den äldre målgruppen där 97 procent 

bänkar sig framför tv:n vid minst ett tillfälle i veckan. Precis som för lokalradion är intresset 

för tv-nyheterna fallande med åldern. 83 procent i åldern 35–64 år tittar minst en gång i veckan 

mot 47 procent av de yngre. Sambandet är mycket starkt och signifikansmåttet pekar på att 

resultatet är statistiskt säkert. 
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Figur 9.4. Visar åldersgruppernas konsumtion av de lokala tv-nyheterna. 

 

9.4.1 Jokkmokks utrymme i lokal-tv 

Fler än hälften av enkätdeltagarna bedömer Jokkmokks utrymme i SVT Nordnytt som litet eller 

för litet, vilket innebär att invånarna är mer missnöjda med utbudet i tv-nyheterna än i radion. 

Ingen upplever att det visas för mycket om Jokkmokk på tv. Något färre personer med lägre 

utbildningsnivå anser att utrymmet är litet eller för litet. Precis som tidigare är yngre de som 

har minst uppfattning men inga ålders- eller könsskillnader utmärker sig. 

 

 

Figur 9.4.1. Illustrerar hur mycket plats Jokkmokk får i SVT Nordnytt enligt deltagarnas åsikter. 
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9.4.2 Förtroende för lokal-tv 

Sju av tio Jokkmokksbor har ett förhållandevis stort förtroende för SVT Nordnytt, vilket 

nästintill överensstämmer med Förtroendebarometerns (2014) rikssnitt för SVT. Däremot har 

vi, precis som gällande förtroendet för P4 Norrbotten, inte specifikt frågat om företaget utan 

endast lokalnyheterna i kanalen. Tv-nyheterna ses precis som radion som ett mer trovärdigt 

medium än lokal-tidningarna. Även här har kvinnorna ett något större förtroende än männen. 

En annan genomgående tendens för alla Jokkmokksmedier är att människor i åldern 65–99 år 

har störst tillit. Nästan tre av fyra äldre har stort eller mycket stort förtroende för SVT Nordnytt, 

jämfört med drygt hälften av de yngre. Personer som saknar akademisk utbildning litar i mer 

än dubbelt så stor utsträckning som akademiker på tv-nyheterna. Precis som för radionyheter 

har utbildningsvariabeln starkast samband och är statistiskt säkert. 

 

 

Figur 9.4.2. Diagrammet ger en överblick över utbildningsnivåer i förhållande till förtroende för de 

lokala tv-nyheterna. ”Ingen uppfattning” har utelämnats.  

 

9.5 Publikens alternativ till lokala medier 

Många Jokkmokksinvånare, sju av tio, letar samhällsinformation på andra håll än i sina lokala 

medier. Vänner och familj är yngres främsta informationskällor, medan äldre och medelålders 

personer uppger lokaltidningen som den mest informativa. Totalt utgör lokalmedier 78 procent 
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av den äldre målgruppens primära informationshämtning, jämfört med 43 procent av medel-

åldersgruppens och endast 24 procent av de yngre invånarnas. De tydliga skillnaderna mellan 

åldersgrupperna bekräftas av ett starkt Cramér's V-värde som även är statistiskt säkerställt och 

representativt för befolkningen. 

 

 

Figur 9.5a. Diagrammet visar på vilket sätt enkätdeltagare från de tre åldersgrupperna främst får 

sin samhällsinformation. Alternativet ”Annat” innebär framför allt annonsbladet Reklamjournalen 

och internet. 

 

Både kvinnor och män får sin främsta samhällsinformation från lokalpress eller vänner och 

familj. Däremot finns det tydliga skillnader mellan personer med hög och låg utbildning. 

Högutbildade väljer lokala medier som sin främsta kunskapskälla, medan lågutbildade i större 

utsträckning uppger närstående samt sociala medier. Nästan dubbelt så många personer utan 

akademisk utbildning har valt anhöriga som huvudinformanter i samhällsfrågor och 

skillnaderna är ännu större gällande sociala medier. Varje alternativ i figuren nedan innehar ett 

måttligt till starkt Cramér’s V-samband. 

 

5%

3%

5%

8%

11%

11%

57%

4%

12%

24%

16%

4%

13%

26%

12%

12%

52%

0%

6%

6%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Annat

Sociala medier

Vänner/familj

Kommunens hemsida

Lokal-tv

Lokalradio

Lokaltidning

Primärkällor för samhällsinformation utifrån ålder

Yngre Medelålders 35-64 år Äldre 18-34 år
Cramér's V: 0,384 
Signifikans: 0,003 



51 
 

Figur 9.5b. Diagrammet visar på vilket sätt enkätdeltagare från de två olika utbildningsnivåerna 

främst får sin samhällsinformation. 

 

Bristen på god lokaljournalistik gör att viktig kommuninformation blir mindre tillgänglig för 

medborgarna. För att tillfredsställa behovet av relevanta nyheter måste befolkningen göra det 

journalistiska arbetet själva och aktivt söka information. Detta märks tydligt i vår undersökning 

då nästan hälften av alla invånare letar lokalkunskap på Jokkmokks kommunhemsida. Personer 

i medelåldern är de mest entusiastiska hemsidebesökarna då sex av tio söker sig till sajten. Även 

fyra av tio över 65 år använder kommunsidan, medan yngre är mindre benägna att göra det. 

Personer med högskoleutbildning besöker kommunhemsidan i större utsträckning än de utan 

och nästan dubbelt så många kvinnor som män letar där.  

 

En fjärdedel av Jokkmokksborna tar regelbundet del av andra lokalmedier än de traditionella. 

Många uppger det lokala annonsbladet Reklamjournalen som en viktig informationskälla. 

Reklamjournalen är en annonsbroschyr endast innehållande textreklam för lokala partier, 

information från myndigheter samt varuannonser. Samtidigt anser många att främst varu-

annonserna är något som saknas i de traditionella lokalmedierna. Däremot uppmanar 

Reklamjournalen inte till diskussion där olika åsikter får träda fram, utan annonsörerna betalar 

för sitt kommersiella utrymme.  

 

“Reklamjournalen är ju en viktig del för att få någon upplysning på ett sånt här ställe, speciellt 

när vi inte har bra täckning från någon av länstidningarna. (...) Så den läser man noga när den 
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kommer, eftersom det står om saker som är väldigt viktiga för oss i Jokkmokk. (...) Egentligen 

är den bättre än tidningarna, för där finns ju lite annonser och information när det händer 

något.” 

Informant B 

 

Att tillskansa sig information genom att bege sig till kommunhuset eller biblioteket är inte 

särskilt vanligt. Inte heller är det speciellt populärt att söka sin information via lokala partier. 

De som använder biblioteket eller lokala partier för att hämta information är främst äldre och 

medelålders personer. Ingen av de yngre gör detta.  

 

 

Figur 9.5c. Visar deltagarnas svar på ”Händer det att du letar information om vad som händer i 

kommunen på annat håll än i lokala medier?” Respondenterna fick att välja flera alternativ. 

 

9.5.1 Mediemöjligheterna med sociala medier  

En tredjedel av Jokkmokksborna letar någon gång samhällsinformation via sociala medier, men 

användandet skiljer sig åt. I en jämförelse mellan utbildningsnivåerna är det främst personer 

med lägre utbildning som nyttjar sociala medier för samhällsinformation, medan hälften av de 

med högre utbildning helt tar avstånd. 

 

Den tydligaste skillnaden är att äldre i mindre utsträckning tar del av sociala medier än yngre 

och medelålders personer. Bara 16 procent över 65 år tycker att sociala medier är en viktig källa 

3%

16%

11%

11%

8%

41%

7%

39%

13%

9%

15%

61%

12%

53%

0%

0%

12%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Annat

Sociala medier

Lokala partier

Biblioteket

Kommunhuset

Kommunens hemsida

Informationssökande utifrån ålder 

Yngre 18-34 år Medelålders 35-64 år Äldre 65-99 år



53 
 

för lokalinformation, jämfört med över hälften av de yngre. Personer mellan 35–64 år är dock 

den grupp som främst håller sociala medier som primärkälla för kommunkunskap. Vårt resultat 

motsäger därför teorier om att sociala medier främst är en del av ungas medie- och 

nyhetskonsumtion (Nord & Strömbäck 2012). 

 

 

Figur 9.5.1. Sambandet för svaren på påståendet är starkt, men signifikansen är inte tillräckligt låg 

för att det ska anses vara representativt. Resultatet i figuren visar inte om sociala medier är 

respondenternas primärkällor för information. 

 

Sociala medier, främst Facebook, har delvis ersatt traditionella lokalmedier för en informant. 

Hon ger stöd till statistiken genom att vara yngre och inneha en lägre utbildning när hon är den 

enda av informanterna som brukar sociala medier. 

 

“Man får ju allt man behöver veta om kommunen via sociala medier. Det finns ju alltid någon 

annan som skriver om vad som händer om inte lokaltidningarna gör det. (...) Men det som 

skrivs i sociala medier är utan substans, medan journalistik är ett hantverk. Det är ju roligare 

att läsa när en journalist har skrivit något än när någon på Facebook skriver typ ‘Var på 

konserten ikväll, det var bra’. (...) Men det är inte alla som har Facebook och kan följa med i 

det som händer där. Jag tänker främst på många äldre i kommunen. Jag tycker att de är värda 

att kunna få ta del av vad som händer, det är jätteviktigt. Och det är ju någonting som vi är på 

väg bort från ganska kraftigt nu. Det är sorligt.” 

Informant A 
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Informanten belyser de fragmenterade medievanor som även resultatet i den statistiska 

undersökningen visar. Asp, Johansson och Larsson (1997) menar att mediekonsumtionen bland 

annat beror på ålder, kön och utbildning, men i detta fall kan även egna förutsättningar som 

teknik och kunskap begränsa mediekonsumtionen. Att använda exempelvis sociala medier som 

en alternativ informationskälla kan därför inte alltid ses som ett aktivt val.  
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10. Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för Jokkmokks kommuninvånares upplevelse av sin 

lokalmediebevakning.  Vi fokuserar på om och hur lokala medier är meningsfulla för invånare 

i en kommun utan lokalredaktioner samt hur medborgarna får sin samhällsinformation när den 

upplevs som begränsad i medierna. 

 

Studien har ökat vår förståelse för hur Jokkmokksbornas intresse för lokalnyheter och 

konsumtion av lokalmedier ser ut och hur det är fördelat över ålder, kön och utbildningsnivå. 

Vi har kommit fram till att publiken har ett stort intresse för lokala nyheter, vilket även 

illustrerats av en relativt hög lokalmediekonsumtion. Det är också tydligt att invånarna tycker 

att deras lokaltidningar försämrats efter lokalredaktionernas nedläggningar. Behovet av lokal-

journalistik och en lokalreporter uttrycks tydligt i enkätsvaren och i informantintervjuerna. 

 

När vi började denna studie hade vi ingen uppfattning om hur utbrett problemet med 

medieskugga är. Vi har inte funnit någon nationell forskning som pekar på vilka konsekvenser 

den utarmade lokaljournalistiken får både i dag och för framtiden. Därför behövs vidare 

forskning som studerar företeelsen. 

 

10.1 Jokkmokksinvånarnas syn på dagens lokala mediebevakning  

Genom våra studier framkommer en tydlig bild av en mediebevakning som ses som undermålig 

med sporadisk kommunrapportering utan djup och granskning. Jokkmokksborna upplever att 

deras kommun får ett litet utrymme i de lokalmedierna. Att Jokkmokks kommun inte bevakas 

leder till att invånarna inte känner sig sedda eller viktiga på varken individ- eller samhällsnivå. 

Att medborgarna inte känner sig sedda kan leda till att de inte tror att deras åsikter är viktiga, 

vilket i ett senare skede skulle kunna mynna ut i ett lägre valdeltagande. Det som talar emot det 

är att människor i mindre kommuner ofta känner eller känner till politikerna och av den 

anledningen ändå röstar. Samtidigt kan det leda till en annan demokratisk fråga, då man i så fall 

kanske grundar sitt val på personerna man känner snarare än politiker med samma värderingar, 

eftersom den informationen saknas. Å andra sidan hävdar Nord och Nygren (2002b) att 

medborgarnas kontakt med politiker även i en mindre kommun är begränsad, vilket innebär att 

lokalmediernas rapportering fortfarande har en stor betydelse. 
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I våra bakgrundsintervjuer med lokaljournalister framkommer det att även reportrarna är 

medvetna om att invånarna känner sig bortglömda. Reportrarna menar att avståndet mellan 

redaktionen och Jokkmokks kommun är en del av anledningen till den glesa rapporteringen. 

Även publiken ser det som ett problem att närmaste centralredaktion ligger 17 mil bort. När 

journalister väl besöker kommunen utför de ofta flera planerade arbetsuppgifter för att sedan 

åka tillbaka till centralredaktionen. Genom det arbetssättet saknas möjlighet till en kontinuerlig 

bevakning.   

 

De traditionella lokalmedierna ses som viktiga kunskapskällor av Jokkmokksinvånarna, men 

samtidigt saknar publiken relevant innehåll. En möjlig anledning till de motsägande resultaten 

kan vara att publiken ser lokalmediers funktion som informationsförmedlare som ett ideal. En 

annan anledning kan vara att publiken syftar på sitt förtroende för att det som rapporteras om i 

medierna är sant och att kanalerna därför blir viktiga kunskapskällor. 

 

Publikens egna erfarenheter har visat sig vara betydelsefulla för åsikter om vad som borde 

bevakas i kommunen samt hur det borde göras (Asp, Johansson & Larsson 1997; Johansson 

1998; Nord & Nygren 2002a). Informanterna har olika åsikter om samma ämne och hur 

tidningarna borde bevaka detta, vilket kan göra det svårt för medierna att tillfredsställa alla 

behov.  

 

Vårt resultat överensstämmer främst med Nords (1995) forskning om skillnaderna mellan vad 

publiken vill läsa och vad medierna rapporterar om. I ett konkurrensstyrt medieklimat 

prioriteras ofta lättsam, underhållningsinriktad journalistik för att locka mer publik (Nord & 

Strömbäck 2012). Även om vi vill vara försiktiga med att kvantifiera kvalitativ forskning ser vi 

tendenser på att publiken i stället efterfrågar en djupare journalistik. Den ursprungliga teorin 

om dagordningsfunktion förefaller därför inte stämma då läsarnas åsikter inte verkar påverkas 

särskilt mycket av mediernas nyhetsvärdering.  

 

10.2 Medborgarnas upplevelse av lokalredaktionernas nedläggningar  

Det finns en koppling mellan åren då tidningarna lagt ned sina lokalredaktioner i Jokkmokk och 

år då flest sagt upp sin tidningsprenumeration. Detta kan tolkas som en missnöjesreaktion på 

förändringen, men det kan också bero på att tidningarna utvecklat webbupplagor samt att 
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människors användning av internet som källa i övrigt har ökat. Även pris och periodicitet kan 

vara faktorer som spelar roll.  

 

Jokkmokksborna uttrycker en stark önskan om att ha en lokalreporter stationerad i kommunen 

och flertalet gånger framhåller informanterna behovet av personlig kontakt med en journalist. 

Det kan skänka en trygghet att veta att det finns någon i kommunen som granskar det man själv 

inte kan. Vi tror även att den lokala journalistiken kan bli rikare om det finns en lokalreporter, 

eftersom invånarnas vilja att lämna nyhetstips är större om mottagaren är känd. Lokalreportern 

kan ses som en samhällsröst som verkar för invånarnas skull, men när reportern sitter många 

mil bort blir det längre för publiken till makten. 

 

Nord och Nygren (2002a) behandlar främst social medieskugga i sin forskning. Till en början 

utgick vi från att Jokkmokks kommun främst kunde ha hamnat i en geografisk medieskugga på 

grund av sin låga befolkningsmängd, men under arbetets gång har vi insett att kommunens 

svaga mediebevakning också delvis kan förklaras av sociala medieskugga. Jokkmokk uppfyller 

inte alla egenskaper som utmärker sociala medieskuggor, men då många invånare upplever att 

kommunen hamnar i skuggan av större städer i närområdet kan begreppet ändå delvis 

appliceras. Den sociala medieskuggan utmärks främst av att invånarna sällan ser reportrar från 

centralredaktionerna på plats i Jokkmokk samt att de upplever en ojämn utrymmesfördelning 

där närliggande större städer, som Luleå, prioriteras av lokalmedierna. 

 

10.3 Publikens informationskällor  

De traditionella lokalmedierna anses som bristfälliga i både utrymme och bevakning. Trots det 

är det fortfarande många människor som prenumererar på lokaltidningar och lyssnar eller tittar 

på lokala nyhetssändningar. Förutom vanan att exempelvis läsa morgontidningen, kan även 

viljan att vara en del av en gemensam identitet vara ett skäl. Identifikation är ett viktigt tema i 

medieforskning och belyser vikten av att få ta del av samma innehåll som andra i sin geografiska 

och kulturella närhet (Nord 1995; Nygren 2005). För att ha en gemensam grund kanske 

människor fortsätter prenumerera på en lokaltidning de upplever som bristfällig, vilket gäller 

även tv och radio.  

 

Att sju av tio Jokkmokksbor söker sin samhällsinformation på andra håll än i lokalmedierna 

kan få både positiva och negativa demokratiska konsekvenser. Det kräver en lokalbefolkning 
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med kunskap om källkritik samt tekniska möjligheter att uppsöka källor som kommunhemsidan 

eller sociala medier. Medborgarnas olika förutsättningar kan dock ge upphov till kunskaps-

klyftor då alla inte får möjlighet att ta till sig samma information. Invånarna som har teknisk 

utrustning kan hitta information som medierna inte rapporterar om, men tvingas att värdera 

innehållet utifrån sina källkritiska förutsättningar. 

 

Tidigare forskning pekar på att det främst är yngre personer som använder sociala medier för 

medie- och nyhetskonsumtion (Nord & Strömbäck 2012). Vår studie motsäger detta, då 

resultatet visar att invånare i åldern 35–64 främst nyttjar sociala medier. Samtidigt kan detta 

påverkats av urvalet, eftersom den yngre åldersgruppen representeras av färre deltagare än den 

medelålders. Vår hypotes är att sociala medier kommer att användas mer frekvent inom några 

år i alla åldersgrupper. En studie av de sociala mediernas betydelse för en kommun i 

medieskugga skulle kunna vara intressant för framtida forskning. Exempelvis skulle kommun-

innehållet på de sociala plattformarna samt vilka som skriver och som tar del av informationen 

kunna analyseras. 

 

Inom medieforskning anses lokaltidningen vara det enda lokala, offentliga rummet där publiken 

får ta del av och debattera politiska frågor (Nord & Nygren 2002b). I vår undersökning uppger 

dock förvånansvärt många respondenter det lokala annonsbladet Reklamjournalen som en 

viktig samhällsinformativ källa. Efter att ha studerat några exemplar finner vi det anmärknings-

värt att den framhålls som en relevant informationskanal, då den enbart innehåller reklam för 

framför allt livsmedel och några enstaka annonser från myndigheter. I de traditionella medierna 

är det svårt att få reda på när ett årsmöte arrangeras eller när en lokal butik har utförsäljning, 

vilket är information som Reklamjournalen erbjuder. Däremot är Reklamjournalen ingen 

journalistisk produkt, utan baseras endast på privata annonser eller utvald information från 

kommunens myndigheter. Annonsbladet åtar sig inte heller mediernas demokratiska uppgifter, 

vilket gör att informationen blir partisk, ytlig samt saknar en tydlig, mer objektiv avsändare 

som väljer ut och bearbetar innehållet. Att Reklamjournalen saknar en strävan efter objektivitet 

kan göra att det blir svårt att som läsare skapa sina egna åsikter om kommunala frågor, vilket i 

sin tur kan leda till en påverkan av den lokala demokratins kvalitet. Den fria åsiktsbildningen 

begränsas dessutom när innehållet i Reklamjournalen styrs av betalande aktörer.  

 

10.4 Lokaldemokratin – påverkas den?  
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Som vi inledde denna uppsats med att berätta stängdes totalt 38 lokalredaktioner förra året. 

Snart lägger TV4 ned samtliga stationer i landet och SVT varslar lokalpersonal. Vår studie kan 

därför ge en bild av vart andra kommuner som förlorar sin lokalbevakning är på väg – och på 

så sätt även demokratin. 

 

Vår studie har delvis utgått från teorin om lokala medier som opinionsbildare. Vi har fått 

vetskap om att kommunpolitiker i Jokkmokk har låtit bli att föra protokoll under möten, vilket 

kan bottna i en medvetenhet om att ingen granskande journalist är på plats. Detta blir en 

odemokratisk spiral, då journalisterna går miste om kommuninformation och kommun-

aktörerna kan fortsätta ta sig friheter med protokollförandet eftersom journalisterna inte heller 

vet att de har gått miste om det. Eftersom lokalmedierna i Jokkmokk saknar viktig kommun-

information har de inte heller möjlighet att fungera som lokala opinionsbildare. 

 

Nästan hälften av kommuninvånarna letar efter information som inte erbjuds i de traditionella 

lokalmedierna på kommunens hemsida. Detta, i kombination med den bristande granskningen, 

gör att risken finns att kommunen kan föra fram sin egen agenda som sanning. Det blir därför 

problematiskt för invånare som tar del av partisk information från kommunen, men inte får 

politisk information från lokalmedier, att skaffa en egen uppfattning i lokalfrågor. Detta innebär 

också att teorin om den offentliga sfären som demokratiskt verktyg inte kan fungera i 

Jokkmokk. Utan egna åsikter kan inte diskussionsklimatet stimuleras. Dessutom gör bristen på 

utrymme och rapportering i de traditionella lokalmedierna att det inte heller finns någon plats 

för den eventuella diskussionen. Därför uppmuntras inte Jokkmokksinvånarna att delta i 

offentliga samtal. 

 

Lokalmedierna i Jokkmokk framstår inte som den tredje statsmakt som definierats av statens 

pressutredning (SOU:1995). För att en demokrati ska fungera krävs det att medierna uppfyller 

de tre uppgifter som tilldelats dem, det vill säga att förse publiken med relevant information för 

att bidra till egen åsiktsbildning, att granska samhällets makthavare samt att ge utrymme för 

olika tankar och åsikter. I vår studie anser publiken att ingen av dessa åtaganden infrias. Därför 

kan vi i detta fall påvisa att medieskuggan i Jokkmokks kommun också har lett till en 

demokratiskugga.  
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välfärdsprioriteringar – vem bestämmer vad?. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 

 

Nord, Lars (2008). Medier utan politik: en studie av de svenska riksdagspartiernas syn på 

press, radio och TV. Stockholm: Santérus. 

 

Nord, Lars (1995) ”Sundsvalls politiska dagordning” i Mitt i opinionen, KVC- serien 2. 

 

Nord, Lars & Nygren, Gunnar (2002a). Medieskugga. Stockholm: Atlas. 

 

Nord, Lars & Nygren, Gunnar (2002b). “Lokala politiska ledare i motvind” i Hvitfelt, Håkan 

& Karvonen, Lauri (red.) Den personliga politiken. Sundsvall: Demokratiiinstitutet. 

 

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) (2012). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Nygren, Gunnar (2005). Skilda medievärldar: lokal offentlighet och lokala medier i 

Stockholm. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 

 

Ohlsson, Jonas (1999). “Lokala medier, publik och politik” i Hvitfelt, Håkan & Karvonen, 

Lauri (red.) (1999) Den svala demokratin. Sundsvall: Demokratiinstitutet.  

 

Olsson, Tobias (2008). Medievardagen: en introduktion till kvalitativa studier. 1. uppl. 

Malmö: Gleerup 

      

Oppenheim, Abraham Naftali (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude 

measurement. New ed. London: Pinter. 

 

Sandström, Lasse (2005). Rosengård i medieskugga: om medier som medel och hinder för 

integration. Stockholm: Sellin & partner. 

 

Strömbäck, Jesper (2001). Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och 

politisk misstro. Diss. Stockholm : Univ., 2001.   

Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007). Enkätboken. 3., [rev. och utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2004). Metodbok för 

medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

 



62 
 

11.2 Elektroniska källor 

http://www.journalisten.se/nyheter/398-jobb-borta-i-ar-minst [hämtad 2014-04-23] 

Förtroendebarometern http://medieakademien.se/wp content/uploads/2014/03/2014_ 

MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf [hämtad 2014-04-09]  

http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=13888 [hämtad 2014-05-20] 

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/04/23/tv4-overvager-att-flytta-utomlands/ [hämtad 

2014-04-23] 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/nordnytt-forlorar-personal-och-sands-fran-umea 

[hämtad 2014-05-20] 

 

11.3 Muntliga källor 

Personlig intervju, Norrbottens-Kuriren, lokalredaktör Boden 2014-04-02 

Personlig intervju, Norrländska Socialdemokraten, reporter Luleå 2014-04-02 

Personlig intervju, P4 Norrbotten 2014, nyhetsproducent 2014-03-27 

Personlig intervju, SVT Nordnytt Kiruna, videoreporter Kiruna 2014-04-02 

Personlig intervju, SVT Nordnytt Luleå, långtidsplanerare Luleå 2014-04-02 

Personlig intervju, Sametinget, administrativ handläggare Kiruna 2014-04-23 

Informantintervju A 2014-04-30 

Informantintervju B 2014-04-29 

Informantintervju C 2014-04-29 

Informantintervju D 2014-04-29 

 

http://www.journalisten.se/nyheter/398-jobb-borta-i-ar-minst
http://medieakademien.se/wp%20content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf
http://medieakademien.se/wp%20content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf
http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=13888
http://www.resume.se/nyheter/media/2014/04/23/tv4-overvager-att-flytta-utomlands/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/nordnytt-forlorar-personal-och-sands-fran-umea

