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English title 
 

Super locally in Strömsund – A study of hyperlocal media from a technological perspective 

 

Abstract 
 

This study originated in a discussion regarding an information vacuum in the Swedish 

countryside. The phenomenon hyperlocal media has been recognized to fill information gaps 

in the local community. The study examines through seven interviews how hyperlocal media 

channels are being used by media companies in rural areas. Results show that the media 

companies are unsure of how to react to a changing media climate where the conditions for 

the dissemination of information has changed. Hyperlocal media channels are used but the 

linguistic definition is still unknown for the media companies. It is above all new media 

companies who embraced the potential of hyperlocal media channels, although social 

platforms like Facebook have become an effective hyperlocal information and publishing 

channel for all media companies. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie är sprungen ur en diskussion gällande ett informationsvakuum på den svenska 

landsbygden. Hyperlokala medier har uppmärksammats som ett fenomen vilket fyller 

informationsluckor i närsamhället. Studien undersöker genom sju intervjuer hur hyperlokala 

mediekanaler används av medieaktörer i landsbygdsområden. Resultaten visar att 

medieaktörer är osäkra på hur de ska förhålla sig till ett förändrat medieklimat när 

förutsättningarna för informationsspridning har förändrats. Hyperlokala medier som begrepp 

är fortfarande okänt för medieaktörerna, men däremot används hyperlokala mediekanaler i en 

stor utsträckning. Det är framförallt nya medieaktörer som anammat möjligheterna med 

hyperlokala mediekanaler, men sociala plattformar som Facebook har blivit en effektiv 

hyperlokal informations- och publiceringskanal för samtliga medieaktörer.  

 

Nyckelord: Hyperlokala medier, Strömsund, informationsteknologi, mediekanaler, 

mediebevakning, landsbygd, medieaktörer 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagare som medverkat i vår undersökning, samt Helge 

Hüttenrauch för vägledning under arbetets gång. Vi vill samtidigt tack Maja Ramström med 

familj för att ni lät oss bo hos er under vår vistelse i Jämtland. 

 

Robin Nyberg & Tor Nordin 

Stockholm, januari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning .................................................................................................................................. 2 

1.1 Syfte och problemformulering ............................................................................................ 2 

1.2 Forskningsfrågor ................................................................................................................. 3 

2. Bakgrund ................................................................................................................................. 3 

2.1 Strömsunds kommun .......................................................................................................... 3 

2.2 Strukturella förskjutningar i medieklimatet ......................................................................... 4 

3. Relaterad forskning .................................................................................................................. 5 

3.1 Ett teknikdrivet medieklimat ............................................................................................... 5 

3.2 Lokalbevakning och informationsunderskott ....................................................................... 6 

3.3 Hyperlokala medier ............................................................................................................ 7 

4. Metod .................................................................................................................................... 10 

4.1 Intervjuer ......................................................................................................................... 10 

4.2 Urval ................................................................................................................................ 10 

4.3 Medieaktörer ................................................................................................................... 11 

4.4 Respondenter ................................................................................................................... 11 

4.5 Genomförande ................................................................................................................. 12 

4.6 Tolkning av data ............................................................................................................... 13 

4.7 Etiska aspekter ................................................................................................................. 13 

4.8 Metodkritik ...................................................................................................................... 13 

5. Resultat ................................................................................................................................. 14 

5.1 Lokalbevakning ................................................................................................................. 14 

5.2 Informationskanaler ......................................................................................................... 16 

5.3 Hyperlokala medier .......................................................................................................... 19 

5.4 Förändrat medieklimat ..................................................................................................... 21 

5.5 Infrastruktur ..................................................................................................................... 25 

6. Diskussion .............................................................................................................................. 26 

6.1 Landsbygd och medieskugga ............................................................................................. 26 

6.2 Hyperlokala initiativ.......................................................................................................... 27 

6.3 Osäkerhet och mediekonvergens ...................................................................................... 28 

6.4 Infrastruktur ..................................................................................................................... 30 

7. Slutsatser ............................................................................................................................... 30 

8. Litteraturförteckning .............................................................................................................. 32 

Bilaga 1 – Intervjufrågor ............................................................................................................. 35 

Bilaga 2 – Mall för kodning ......................................................................................................... 37 

 



 

 

 

 
2 (38)  

1. Inledning 

Idag 2016 förs en diskussion om vilka konsekvenser ett förändrat medieklimat har fått för 

journalister och medborgare. Den pågående diskussionen fokuserar främst på 

kvalitetsmässiga aspekter och vilken typ av journalistik som bedrivs (Skillemar 2016; 

Tidholm 2016). Med medieaktörers fokus på digital närvaro och en användning av allt mer 

avancerad teknologi bör diskussionens problemområden även innefatta medietekniska 

perspektiv. Traditionella och nya medieaktörer anammar teknologins möjligheter i en allt 

större utsträckning. I medieutredningens forskningsantologi menar Wiik och Nygren (2016) 

att en gråzon uppstår i mötet mellan medieteknik och journalistik – alltmer av innehållet 

produceras utanför redaktionen av produktionsbolag, nyhetsbyråer och frilansare.  

 

I Strömsunds kommun syns tendenser på hur den tredje vågens strukturella förskjutningar 

(SOU 2016:80, 60–63) har lett till att lokalredaktioner har avvecklats och reducerat den 

lokala bevakningen från traditionella medier. Medieutredningen (SOU 2016:30, 90) menar att 

en avgörande fråga när medborgare saknar journalistisk bevakning är om nya medieformer 

som t.ex. lokala webbplatser eller sociala medier kan fylla tomrummet efter den minskade 

bevakningen från traditionella medier. 

 

En av de nya informationskanaler som uppstår benämns som hyperlokala medier vilka 

fokuserar superlokalt på små och begränsade områden för informations- och nyhetsspridning. 

Informationen som publiceras koncentrerar sig till en specifik grupp eller samling av 

människor. I en NESTA-rapport (Radcliffe 2012) beskrivs hyperlokala medier som lokala 

nyhetssajter, lokala tidningar och andra medier där informationen är begränsad till ett visst 

område. 

 

Då lokaltidningar får en minskad lokal närvaro och en ökad digital närvaro bör man ställa sig 

frågan vilken påverkan lokaltidningarnas digitala informations- och distributionskedjor får 

för underbevakade samhällen. Denna studie avser att frångå det journalistiska 

kvalitetsperspektivet för att istället se till teknologins påverkan och nya informationskanaler i 

lokalredaktionernas frånvaro.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medieaktörer i Strömsunds kommun navigerar 

mellan olika informationskanaler för att distribuera och publicera information i ett förändrat 

medieklimat. Studien är en ansats till att från ett medietekniskt perspektiv se hur uppkomsten 

av hyperlokala informationskanaler förändrar både tillgången och publiceringen av 

information i landsbygdsområden. Utgångspunkten är att det finns ett behov för medborgare i 

landsbygdsområden att få tillgång till information när medieklimatet förändras. 
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1.2 Forskningsfrågor 

 

• Hur förändrar uppkomsten av hyperlokala mediekanaler tillgången och publiceringen 

av information i landsbygdsområden? 

• Hur påverkar uppkomsten av hyperlokala medier de traditionella medieaktörernas 

lokala bevakning? 

2. Bakgrund 

Denna studie kommer att sättas in i sin kontext genom två delar. Den första delen ger en 

beskrivning av tätorten Strömsund och varför just Strömsund är intressant för studiens 

forskningsfrågor. Den andra handlar om vilken påverkan strukturella förskjutningar har fått 

för landsbygdsområden och medieklimatet.  

2.1 Strömsunds kommun 

Strömsund är en tätort i norra Jämtlands län samt centralort i Strömsunds kommun. Enligt 

Statistiska centralbyrån uppgick befolkningen i Strömsunds kommun år 2015 till 11 712 

invånare varav 3 690 av dessa var boende i tätorten Strömsund (SCB 2016). 

Landsbygdsområden likt Strömsunds kommun har benämnts som att både vara medialt 

lågbevakade och ligga i medieskugga (Nygren, Althén 2014). Strömsunds kommun 

kännetecknas av en låg närvaro av traditionella medier sedan Östersunds-postens och 

Länstidningen Östersunds lokalredaktion i Strömsund avvecklades 2002 respektive 2013. 

Idag sker den lokala bevakningen från tidningarnas huvudredaktion i Östersund, cirka 10 mil 

från Strömsund.  

 

Det finns ett flertal medieaktörer som säger att de i en eller annan mening bevakar 

Strömsunds kommun idag. De traditionella medieaktörerna är Östersunds-posten och 

Länstidningen Östersund, båda ägda av koncernen Mittmedia. En av de få självständiga 

nyhetsaktörerna som har presstöd är Jämtlands Tidning som drivs i ny regi sedan 2015. Det 

finns även ett antal medieaktörer utan presstöd som inte sysslar med regelrätt 

nyhetsbevakning, men däremot gör informativa reportage och artiklar om händelser i 

Strömsund. Affärsnytt Norr är exempelvis en tidning med fokus på företagsnyheter och 

annonsering som även ges ut till privatpersoner. 100 % Strömsund är en gratis papperstidning 

och bilaga till Östersunds-posten som enbart fokuserar på reportage och artiklar om 

Strömsund och ges ut en gång i månaden. 

 

Medieutredningen (SOU 2016:80, s. 362) menar att en orts underbevakning definieras av 

faktorer som färre journalister på plats, nedlagda lokalredaktioner, frånvaro av kommersiella 

Stockholmsmedier – såväl tidningar som tv och radio, samt att de kvarvarande lokala 

tidningarna befinner sig inom samma koncern. Strömsunds kommun följer generellt nämnda 

definition. 
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2.2 Strukturella förskjutningar i medieklimatet 

Medieklimatet i Sverige är i en ständig förändring. Organisationsformer skiftar och ny 

teknologi förändrar förutsättningarna för aktörerna på mediemarknaden. De pågående 

förändringarna i Sveriges medieklimat är i första hand föranledda av ett strukturellt skifte på 

mediemarknaden, benämnt “tredje vågen” (SOU 2016:80, s.60–63). En utförlig beskrivning 

av tredje vågens förskjutningar är inte genomförbart inom ramen för denna studie. Däremot 

är delar av förskjutningens konsekvenser nödvändiga att tydliggöra för att förstå eventuella 

behov av hyperlokala initiativ. 

 

Tredje vågens strukturella skifte innebar att flertalet tidningar övergick från att vara 

självständiga till att bli ägarkoncentrerade i stora koncerner. Starten för tredje vågen var 

bildandet av Göta Media, en fusion av de två stiftelseägda tidningskoncernerna Borås tidning 

och Sydostpress-koncernen i Kalmar (SOU 2016:80, s.62). Denna typ av strukturaffärer blev 

allt mer vanliga i början av 2000-talet då många av de lokala tidningsmarknaderna visade 

tydliga tecken på stagnation. Enligt Ots (2006 refererad i SOU 2006:8, 545–623) började nya 

medieaktörer ta plats på annonsmarknaden såsom webbplatser, internetföretag och sociala 

plattformar. Ots menar att förvärvet av externa aktörer var en möjlighet till en ökad tillväxt 

och ett försök att motverka konkurrensen från nya medieaktörer inom annonsmarknaden. 

 

Den strukturella förskjutningen på mediemarknaden innebar en hög ägarkoncentration och 

centraliserade utgivningsorter. Ett problematiskt faktum uppstod när användare i allt högre 

grad började läsa nyheter gratis på webben. Annonsintäkterna, vilka tidigare hade varit den 

primära inkomstkällan för papperstidningen minskade (SOU 2016:80, s.60–63). Den 

ekonomiska situationen blev ohållbar och ledde till nedskärningar av både lokalredaktioner 

och journalistkår (Nygren, Althén 2014). Nedskärningarna slog framförallt hårt mot 

landsbygden. Lokala tidningsutgivare var inte längre självständiga och hade svårt att generera 

vinst, och blev därmed de första att avvecklas för att motverka den ekonomiska stagnationen. 

Enligt Nygren och Althén (2014) fick konsumenter möjligheten att frångå traditionella 

papperstidningar och övergå till digitala alternativ bidrog det till att lokalredaktionernas 

intäkter minskade och i sin tur avvecklades. De menar att centraliserade orter fick därför som 

uppgift att bevaka ett större område i lokalredaktionernas frånvaro. 

 

Traditionell media får svårt att veta hur de ska förhålla sig till det nya klimatet när andra 

former av media uppkommer. Internets utveckling, en snabbt växande digital teknik och 

relativt låga kostnader för startup-företag har gjort att traditionella medier har fått hitta nya 

vägar för att samla in och sprida information (SOU 2016:80, 174–179). Ett av dessa fenomen 

har kommit att kallas hyperlokala medier. Hyperlokala medier kan vara ett potentiellt verktyg 

för samhällsengagemang genom den teknologiska utvecklingen i kombination med lokalt 

förankrade nyheter (Kurpius et al. 2010). 
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3. Relaterad forskning 

Relaterad forskning kommer att utgå från ett medietekniskt perspektiv på fenomenet 

hyperlokala medier. Hyperlokala medier och medieteknik binds samman genom teori från 

aktuella artiklar och boken The Creative Citizen Unbound (2016) skriven av Turner et al. 

Samtidigt går det inte att bortse från att mycket av den litteratur som rör begreppet 

hyperlokala medier är sprunget ur en journalistisk diskurs. För att förklara hur landsbygden 

idag anses vara lågbevakad kommer delar av teorin att utgå från Gunnar Nygrens 

journalistiska forskning. 

3.1 Ett teknikdrivet medieklimat   

Studien utgår från att teknologi och kommunikation är sammanlänkade, från uppkomsten av 

World Wide Web till hyperlokala medier. Turner et al. (2016) menar att fenomenet 

hyperlokala medier är teknologiskt deterministiskt1. Teknologins utveckling har gett upphov 

till en mängd nya informationskanaler för både inhämtning och publicering av innehåll. 

Turner et al. (2016) argumenterar för att internets framfart de första 20 åren grundar sig i 

medborgares behov av information, där användare hela tiden hittar nya vägar att 

kommunicera mellan varandra.  

 

John Pavlik (2000) menar att journalistiken alltid har formats av teknik, och han 

argumenterar för att teknologi har ett avgörande inflytande på hur journalister utövar sitt 

yrke. Han menar att teknologin har ändrat innehållet i nyheter, strukturen hos 

nyhetsredaktioner och förhållandet mellan nyhetsorganisationer och deras målgrupp. Pavliks 

beskrivning samstämmer med hur Gunnar Nygren (2013, 279) skriver att journalister ofta ser 

utvecklingen som teknikdriven och att det finns en utbredd teknologisk determinism hos 

yrkesgruppen. Börje Ahlström (2008) menar i sin tur att journalister har tagit över en stor del 

av den tekniska produktionen i sitt arbete. Nygren (2013, 281–283) menar också att en 

mediekonvergens mellan teknik och journalistik har gjort att nya yrkesgrupper har uppstått 

som arbetar både med nätpublicering och redaktionella system.  

 

Teknologi har skapat möjligheter för publikation och distribution på webben samt en 

potential för dataanalyser av konsumenters användning. Nyhetstidningar har idag live-

redaktioner och tekniska utvecklingsavdelningar, vilket ytterligare tyder på att det finns en 

gråskala inom det journalistiska arbetet för vad som tydligt kan sägas vara tekniskt arbete och 

journalistisk (Nygren 2014). Användning av platsbaserad teknologi, som geografisk 

lokalisering och algoritmer för sökoptimering, är ett nytt sätt att bedriva journalistiskt arbete 

på. Mobila plattformar och externa applikationer används av tidningar för att ge användare 

möjligheten att få nyheter och information som push-notifikationer via geo-lokalisering 

(Weiss 2013).  

 

                                                 

1 Teknologisk determinism är uppfattningen om att samhällsutvecklingen är styrd av förändringar i samhällets 

materiella strukturer (NE 2016). 
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Nygren menar i sin artikel Multiskilling in the Newsroom: De-skilling or Re-skilling of 

Journalistic Work? att den Taylorism2 som tidigare speglade journalistkåren är på väg bort 

(2014). Journalister har idag i en högre grad av flexibilitet och större ansvar i sitt arbete. Med 

större ansvarsområde förväntas de även agera multireportrar. Att vara multireporter kan 

innebära både att man sköter det teknologiska arbetet med bildbehandling, redigering och 

reportage och att man täcker många olika områden i sin bevakning (Nygren 2014). Det finns 

ett ökat krav på journalister att inte bara hantera produktionsprocessen, utan också producera 

för olika plattformar. Nygren hävdar i boken På väg mot medievärlden 2020 att 

”Journalistiken lever vidare som en av mediernas centrala uttrycksform, medan 

journalisterna som profession blir en av många olika typer av mediearbetare.” (2013, 289). 

3.2 Lokalbevakning och informationsunderskott  

2014 utkom rapporten Landsbygd i medieskugga. Författarna Gunnar Nygren och Kajsa 

Althén menar att det traditionellt sett finns en stark koppling mellan lokala medier, lokal 

identitet och den lokala demokratin. Invånarna på de orter där ett informationsvakuum 

uppstår får sämre insyn i vad som händer i närsamhället. Mindre insyn i närsamhället leder 

till ett minskat engagemang i lokala frågor (Nygren, Althén 2014). Under en 10-årsperiod 

mellan 2004 och 2014 stängdes minst 94 lokalredaktioner vilket innebar att var tredje 

kommun i landet blev av med minst en lokalredaktion (Nygren, Althén 2014). 

 

Medieutredningen från Statens offentliga utredningar (SOU 2016:80, 53) pekar på att ”43 

procent av svenskarna anser att det ibland kan vara ett informationsunderskott.”. Ett 

informationsunderskott innefattar inte bara bristen på lokala nyheter, utan även bristen på 

information från olika myndigheter. Enligt medieutredningens medborgarundersökning anser 

en tredjedel av invånarna att det ibland sker förändringar i deras närmiljö där de inte har blivit 

tillräckligt informerade i förväg (SOU 2016:80, 53). Enligt Nygren och Leckner (2016) har 

lokaltidningar har inte enbart fungerat som nyhetsförmedlare utan också varit en mediekanal 

för den lokala informationsspridningen  

 

Rapporten Landsbygd i medieskugga (2014) nämner inte i vilken utsträckning utbyggt 

fibernätverk och tillgången till mobiltäckning påverkar de boende i landsbygden. 

Medieutredningen (SOU 2016:30, s. 103) menar dock att ifall de digitala plattformarna ska 

kunna utvecklas krävs det att hela landet får tillgång till fibernätverk och mobiltäckning. 

Medieutredningen (ibid.) menar även att det är särskilt viktigt i glesbygdsområden där 

distributionskostnader för papperstidningar är stora och infrastrukturen är allra minst 

utbyggd.  

                                                 

2 Taylorismen: Läran om arbetsorganisationer där fokus är specialisering och centralisering. 
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3.3 Hyperlokala medier 

Hyperlokala medier ett relativt nytt fenomen som fortfarande utreds och diskuteras. 

Fenomenet är sprunget ur en journalistisk diskurs men detta avsnitt kommer förklara hur och 

varför hyperlokala medier bör omfattas av medietekniska perspektiv.  

 

Ett försök till en modern3 definition av hyperlokala medier görs i artikeln Defining hyperlocal 

media: Proposing a framework for discussion (Metzgar et al. 2011). Författarna identifierar 

sex egenskaper vilka de anser definierar hyperlokala medier. De ska rikta sig till ett visst 

geografiskt område, vara samhällsorienterade, innehålla traditionell nyhetsrapportering, 

förhålla sig till webben, fylla nyhetsluckor, och stimulera samhällsengagemang. Dessa sex 

egenskaper kom också att skapa ett ramverk för en bredare diskussion om fenomenet, men 

även utveckla och problematisera detta.  

2012 publiceras NESTA-rapporten Here and Now: UK hyperlocal media today som författas 

av medieforskaren Damien Radcliffe (2012). I rapporten görs en större granskning av 

hyperlokala medier i Storbritannien. I NESTA-rapporten beskrivs hyperlokala medier som:  

“Online news or content services pertaining to a town, village, single 

postcode or other small, geographically defined community.” – Radcliffe 

2012  

I rapporten framgår det att beskrivningen är vag då det är svårt att tydligt definiera hyperlokal 

media eftersom det saknas tillräckligt med data om fenomenet. Framförallt är det snårigt att 

klassificera vad som är lokalt, men också vem eller vilka som är hyperlokala medieaktörer. 

Ett element som kvarstår från Metzgars et al. (2011) definition är hur hyperlokal media 

försöker fylla informations- och nyhetsluckor. NESTA-rapporten fastslår att teknologi har 

gjort det lättare att skapa och inhämta hyperlokal information vilket har resulterat att 

hyperlokal media existerar på ett flertal plattformar. Hyperlokal media främjas även av att 

teknologin ger möjlighet till användning av platsbaserade tjänster. Allt från mjukvara till 

hyperlokala initiativ för platsbaserad ”augmented reality” (förstärkt verklighet) nämns som 

teknologiska möjligheter. Sammanfattningsvis deklarerar NESTA-rapporten att hyperlokala 

mediekanaler växer. Dess författare Damien Radcliffe (2012) menar att det finns strukturella 

och ekonomiska problemområden och det behövs mer forskning för att se på hur hyperlokal 

media påverkar lokalsamhällen. 

2014 råder det fortfarande ingen tydlig samstämmighet kring hur hyperlokal media ska 

definieras. I artikeln “The hyperlocal in practice, Innovation, creativity and diversity” (2014) 

skriver journalisterna Kerkhoven och Bakker att stora delar av den litteratur som berör 

hyperlokala medier tematiskt återkommer till att hyperlokala initiativ uppstår i områden där 

den traditionella mediebevakningen är låg. Påståendet överensstämmer med både Metzgars et 

                                                 
3 Begreppet hyperlokal media myntades redan 1991 men då i en kontext rörande lokala tv-sändningar. 
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al. (2011) och Radcliffes (2012) syn på varför hyperlokala medier uppstår. Kerkhoven och 

Bakker menar dock att det inte nödvändigtvis finns en tydlig korrelation mellan frånvaron av 

större medier och uppkomsten av hyperlokala medier. Holländsk forskning (Kik et al. 2013 

refererad i Kerkhoven, Bakker 2014) tyder på att hyperlokala initiativ uppkommer även inom 

områden där det finns lokalbevakning. Samexisterar hyperlokala medier med de traditionella 

är inte uppkomsten nödvändigtvis kopplad till en nyhets- eller informationsförlust.  

Oavsett anledning till uppkomst och användning tycks fenomenet hyperlokala medier ha 

blivit bundet till fältet informationsteknologi. Exempelvis har Hu et al. (2014) publicerat 

artikeln Whoo.ly: Facilitating Information Seeking For Hyperlocal Communities Using 

Social Media vilken utvärderar webbtjänsten Whoo.ly. Webbtjänsten beskrivs som: 

“A web service that provides neighborhood-specific information based on 

Twitter posts that were automatically inferred to be hyperlocal. Whoo.ly 

automatically extracts and summarizes hyperlocal information about events, 

topics, people, and places from these Twitter posts.” – Hu et al. 2014   

Artikeln handlar om hur webbtjänsten Whoo.ly via algoritmer automatiskt hämtar och 

identifierar hyperlokala Twitterinlägg. Tjänsten sammanfattar sedan Twitterinläggen och ger 

en användare information om hyperlokala evenemang, ämnen, platser och människor. 

Webbtjänsten agerar inom det hyperlokala, men dess relevans är snarare hur starkt kopplad 

informationsteknologi är till hyperlokal media. Hu et al. (2014) beskriver även hur forskare 

inom HCI (människa- datorinteraktion) länge har undersökt hur ny teknologi kan användas 

för att främja samhällsengagemang och deltagande men också hur ny teknologi har skapat 

förutsättningarna för nya medie- och informationskanaler.  

“The prevalence of Web 2.0 has provided new opportunities for technologies 

to facilitate better information seeking and communication about local 

communities. In particular, social media tools have been used to report 

various activities including breaking news.” – Hu et al. 2014 

Uppkomsten av ny teknologi främjar alltså möjligheter till informationsspridning vilket även 

innefattar hyperlokal information. Hu et al. (2014) menar att sociala medier inte bara är en av 

de viktigaste källorna för hyperlokalt innehåll, men också att sociala plattformar har fördelar 

över traditionella mediekanaler när det gäller tillgängligheten till hyperlokalt innehåll. Enligt 

Hu et al. (2014) är sociala plattformar “ubiquitous” (allestädes närvarande) och ger en 

möjlighet att sprida och publicera information omedelbart till skillnad från traditionella 

mediekanaler. 

Facebook som en plattform för hyperlokal media nämns även i boken The Creative Citizen 

Unbound (2016, 246). I kapitlet Technology and the Creative Citizen beskriver Jerome 

Turner, Dan Lockton och John Dovey hyperlokala skribenters praktiska användning av 
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Facebook som en hyperlokal plattform. Hyperlokala skribenter väljer att använda den sociala 

plattformen för att trycka ut hyperlokal information, snarare än anta att läsare själva söker sig 

till informationen på någon annan webbplats. Att publicera informationen på Facebook är ett 

medvetet val av hyperlokala skribenter, då Facebook generellt är den medieplattform 

människor använder först på dagen (ibid.). Informationen hittas av nya läsare genom att den 

delas och sprids genom vänner. Hyperlokala skribenter både förstår och uppskattar att det 

som skrivs och publiceras på Facebook inte behöver vara perfekt eller välarbetat. Det 

möjliggör att snabbt få ut information om hyperlokala händelser på en kort tid, allt i från 

vardagliga händelser till lokala strömavbrott (Turner et al. 2016, 246–247).  

I The Creative Citizen Unbound (2016) ges konkreta exempel på användningen av hyperlokal 

media. Författarna Turner et al. (2016, 238–240) ser hyperlokala medier som både ett verktyg 

och ett tillvägagångssätt för att engagera medborgare i olika typer av samhällsengagemang 

och kreativt skapande. Kopplingen mellan hyperlokala medier och samhällsengagemang är 

återkommande. I artikeln From Community Networks to Hyper-local Social Media (2015) 

skriver Lopez och Farzan om hur ett ökat antal initiativ gällande öppna data och hyperlokala 

sociala medier syftar till att använda teknik för att öka medborgarnas samhällsengagemang.  

Det syns tendenser på hur hyperlokala mediers definition och uppkomst blir mindre relevant. 

I 2016-års International Conference on Recent Trends in Information Technology (ICRTIT) 

publiceras artikeln Hyper local listing algorithm for user vicinity based points of interest 

(Thigle et al. 2016). Artikeln beskriver hur en specifik algoritm använder sig av hyperlokala 

applikationer för att positionera en användare. Att artikeln publiceras för forumet ICRTIT 

tyder på att fenomenet hyperlokala medier idag även berör teknologiska forskningsområden. 

Inom svensk forskning har Nygren och Leckner publicerat rapporten Facebook och 

hyperlokalt (2016). I rapporten menar Nygren och Leckner att hyperlokala medier är medier 

som är mer lokala än de traditionella lokala medierna – lokala nyhetssajter, gratistidningar 

och lokala tidningar som bevakar en del av en kommun, några stadsdelar eller delar av glest 

befolkade områden där det annars bara finns regionala medier. Nygren och Leckner 

återkommer till Metzgars et al. (2011) definition som säger att hyperlokala medier är 

samhällsorienterade och syftar till att fylla de luckor som skapas i frånvaron av större medier. 

Värt att notera är hur hyperlokala medier inte längre definieras som digitala och nu även 

omfattas av analoga produkter som gratistidningar. I rapporten skriver Nygren och Leckner 

(2016) att de lokala tidningarna har varit ryggraden i det svenska mediesystemet och att det 

återstår att undersöka hur de gamla lokalmedierna fungerar i relation till de nya. Nygren och 

Leckner menar att lokaltidningarna de senaste tio åren minskat sin bevakning, stängt 

lokalredaktioner och att medborgare håller sig orienterade om det lokala samhället på andra 

sätt än genom traditionella medier. 
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4. Metod 
Då studien har som mål att inte enbart undersöka hyperlokal media som fenomen, utan även 

upplevelsen av dess användning, förelåg behovet av en kvalitativ forskningsmetod. Metod 

och tolkning har utgått från Pål Repstads bok, Närhet och distans (2007). Repstad menar att 

kvalitativa studier ger en god grund för att förstå konkreta lokala skeenden. Repstad 

fortsätter: ”Om vi under en viss tidsrymd studerar ett visst fält (...) kan vi få en nog så direkt 

förståelse av vad som påverkar samspelet i denna miljö.” (Repstad, 2007, 22) Då studien 

undersöker hur medieaktörer förhåller sig till varandra och uppkomsten av nya aktörer anses 

en tillämpning av kvalitativ forskning vara befogad. 

 

Repstad (2007, 23) menar att kvalitativa studier ofta är undersökningar avgränsade till 

specifika miljöer där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa 

miljöer. En kvalitativ ansats styrker studiens syfte att en helhetsbeskrivning av medieklimatet 

och särdrag som exempelvis användningen av hyperlokala informationskanaler. För att 

undersöka forskningsfrågorna fanns ett behov av att befinna sig i den kontext och på den 

plats där medieaktörerna verkar. Därav har fältarbetet utförts i Strömsunds- respektive 

Östersunds kommun mellan den 20 november och den 25 november 2016. 

4.1 Intervjuer 

Metoden som har använts för att insamla material till denna studie är semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Bell (2015, 189) är intervju en metod som ger utrymme för både flexibilitet 

och en kvalitativ innehållsanalys. Repstad (2007, 85) menar att till skillnad från kvantitativa 

metoder, som kan uppfattas vara för snäva och inrutade, ger kvalitativa metoder i form av 

intervjuer nyanserade erfarenheter och förhållningssätt. Denna studie utförs av två personer 

och enligt Repstad (2007, 111) kan det vara fördelaktigt med att vara två som intervjuar då 

arbetet då kan delas upp. En kan ha det huvudsakliga ansvaret för att frågeschemat följs och 

den andra kan följa den icke-verbala kommunikationen och ställa uppföljningsfrågor. 

4.2 Urval 

Enligt Repstad (2007, 89) är huvudkriteriet för urvalet huruvida aktörerna har viktig och 

relevant information att ge när det kommer till projektets frågeställningar. Inom denna ram 

gäller den urvalsprincip som säger att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som 

möjligt. Denna studie har utgått från ett brett sammansatt urval av medieaktörer för att ge en 

bred och generell bild av de fenomen som kommer att undersökas.  

 

Inför studien kontaktades medieaktörer aktiva i distributionen av offentlig och samhällsnyttig 

information till boende i Strömsund. Som nämnts i teoridelen anser exempelvis åtta av tio 

medborgare att det är myndigheter som i första hand ansvarar för att informera medborgarna 

om kommande större förändringar i närmiljön (SOU 2016:80, s. 53). I denna kontext har 

Strömsunds kommun därför ansetts vara en medieaktör. 
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Medieaktörerna innefattar traditionella nyhetsbärande medier, kommunanställda och 

medieaktörer som fokuserar på publicering av information för boende i Strömsunds kommun. 

För att undersöka användningen av olika typer av informationskanaler, såsom hyperlokala 

medier, följdes kriteriet: Medieaktörer som har informationskanaler i tryckt form samt har 

eller har haft informationskanaler i digital form.  

 

I enlighet med Repstad (2007, 89) eftersöktes respondenter som ansåg sig kunna tillföra 

något till studiens forskningsfrågor. För denna studie prioriterades respondenternas kunskap 

och erfarenhet (ibid.). Respondenter för denna studie blev således kommunikatörer, 

chefredaktörer och journalister med informativa uppdrag i Strömsunds kommun. Intervjuade 

respondenter har ett åldersspann mellan 30 och 70 år. Med hänsyn till respondenternas 

personliga integritet anses inte deras exakta ålder vara av relevans. 

4.3 Medieaktörer 

Affärsnytt Norr bevakar händelser och näringsliv i Strömsund och är en gratistidning som 

delas ut fyra gånger per år. Tidningen har två anställda och den ges ut till alla hushåll i 

Strömsunds kommun. Tidningen har ett fokus på reportage och artiklar från mindre orter i 

kommunen (Affärsnytt Norr 2017).  

Jämtlands Tidning med utgivningsort Östersund utkommer en gång i veckan. Jämtlands 

Tidning beskriver sig som utmanare till det stora mediehusen och vill erbjuda en exklusiv 

lokaljournalistik. Jämtlands Tidning prioriterar distribution via papperstidningen (Jämtlands 

Tidning 2017). 

Strömsunds kommun är en kommun i norra Jämtlands län med 11 712 invånare (SCB 

2016). Centralort är Strömsund.  

Östersunds-posten är en dagstidning som ges ut i Jämtlands län sex dagar i veckan vilka 

skriver att de har ett lokalt nyhetsperspektiv på nyheter, sport, nöje och debatter. Östersund-

posten prioriterar digital distribution av tjänster som kunden kan ta del av via mobil, läsplatta 

eller dator (Östersunds-posten 2017). 

4.4 Respondenter 

Strömsunds kommun 

Kommunalråd Susanne Hansson 

Plats: Susannes kontor 

Datum: 21/11–2016 

Jämtlands Tidning 

Chefredaktör Ralph Rentzsch 

Plats: Ralphs kontor 

Datum: 22/11–2016 

Östersunds-posten 

Journalist Anders Lundin med bevakningsområde Strömsund 

Plats: Östersunds-postens fikarum 
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Datum: 22/11–2016 

Östersunds-posten 

Nyhetschef Karin Wallström 

Plats: Östersunds-postens fikarum 

Datum: 22/11–2016 

Affärsnytt Norr 

Ansvarig utgivare Barbro Ericsson och medarbetare Cathrine Ericsson 

Plats: Folkets hus i Strömsund 

Datum: 23/11–2016 

Östersunds-posten 

Chefredaktör Hans Lindeberg 

Plats: Östersunds-postens fikarum 

Datum: 24/11–2016 

Strömsunds kommun 

Informatör Pernilla Gunnarsdotter-Persson 

Plats: Pernillas kontor 

Datum: 24/11–2016 

4.5 Genomförande 

Eftersom ett relativt nytt fenomen undersöks ansågs det nödvändigt att innan intervjumötet 

skicka ut bakgrundsinformation till respondenterna. I bakgrundsinformationen förklarades 

kortfattat studiens bakgrund och syfte. Upplägget under intervjusituationen var att arbetet 

delades upp. En person intervjuade respondenterna och den andre förde anteckningar under 

intervjun. Valet mellan vem som skulle intervjua och vem skulle föra anteckningar gjordes 

slumpvis innan varje intervju. Inledningsvis under intervjusituationen undveks begreppet 

hyperlokala medier att nämnas av två anledningar: Användningen skulle identifieras utan att 

skapa någon föreställning hos respondenterna om vad begreppet hyperlokala medier innebär. 

En användning av allt för tekniskt fackspråk skulle kunna skapa en osäkerhet hos 

respondenter och eventuellt korrumpera eller ge felaktig data. 

 

Enligt Repstad (2007, 95) kan platsen och lokalen påverka resultatet. Ett kriterium som 

ställdes till respondenterna innan intervjusituationen var att mötet skulle ske enskilt och i en 

lugn miljö. För att skapa en bra atmosfär under intervjusituationen fick respondenterna själva 

välja en lämplig plats. Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om att 

samtalet skulle spelas in och att insamlad data kunde komma att användas för denna studie. 

 

Intervjuerna följde mallen som finns bifogad (se bilaga 1, 35). Viss variation av frågor 

förekom beroende på respondentens befattning. Uppföljningsfrågor var förväntat då 

undersökningen rör vid abstrakta och delvis outforskade fenomen. 
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4.6 Tolkning av data 

Intervjuerna utgår från hermeneutisk tolkning. Enligt Repstad (2007, 137) handlar den 

hermeneutiska tolkningsprocessen om att läsa in generella egenskaper och sammanhang 

under konkreta observationer. En hermeneutisk tolkning utgörs normalt av att de nedskrivna 

intervjuerna i sin helhet läses igenom för att bilda sig en helhetsuppfattning. Därefter tas 

enskilda teman och utsagor ut för att försöka hitta deras innebörd och betydelse enligt (Kvale 

1979, refererad i Repstad 2007, 137). Syftet är att förstå hur medieaktörer själva upplever den 

lokala bevakningen i Strömsunds Kommun. Som nämns i avsnittet intervjuer kommer data i 

första hand att analyseras utifrån respondentens befattning och position. 

 

En tematisk analys har gjorts av intervjuerna och resultatet har presenterats därefter. 

Inledningsvis lästes fältanteckningar igenom och en ordagrann transkribering utfördes av alla 

intervjuer i enlighet med Repstad (2007, 113 och 142). Därefter skapades en mall för kodning 

(se bilaga 2, 37) där nyckelord och frågornas tematik kategoriserades. Mallen utfördes med 

hänvisning till Repstad (2007, 142–143) där han beskriver att en klassificering av materialet 

efter återkommande teman hjälper till med den kvalitativa analysen. Teman som förekom i 

tolkningen av data innefattade: upplevelse av lokalbevakning, användningen av mediekanaler 

och användningen av hyperlokala mediekanaler. Avslutningsvis skapades underkategorier där 

förekommande och tydliga citat kunde placeras för att sedermera användas i studiens 

resultatdel, i enlighet med Repstad (2007, 142–148). 

 

Analysen använder sig av citat för att belysa respondenternas svar. Citathantering har utgått 

från Repstad (2007, 170–172). Under intervjuerna uppkom ibland starka åsikter vilka 

antingen har strukits eller benämnts som extrema. Med anledning av att det tidigare skrivits 

uppsatser om en problematisk representation av Norrland och dess invånare, däribland Hafva 

vi i Norrland ett Wästindien (Andersson, Hagstedt 2014), har det i den avslutande 

transkriberingen undvikits att skriva ut dialektala ord och meningar. Enligt Repstad (2007, 

171) ska inte intervjuerna exotisera eller skapa färgrika original. 

4.7 Etiska aspekter 

Repstad (2007, 90) skriver att svenska etikregler bland annat innefattar: Att respondenterna 

ska känna till undersökningens syfte, att uppgifter om personer ska behandlas med 

konfidentialitet och att insamlade uppgifter endast ska användas för forskningsändamålet. 

Respondenterna har godkänt ljudupptagning med mobiltelefon och samtidigt blivit 

informerade om att deras svar endast kommer användas för forskningsändamålet. Samtliga 

respondenter har blivit informerade att namn och citat kan komma att användas i denna 

studie. Efter att intervjuerna utförts har respondenterna delgivits studiens resultatdel.  

4.8 Metodkritik 

Sett till medieklimatet 2016 bör urvalet av medieaktörer och respondenter för denna studie 

beaktas med en viss aktsamhet. Definitionen av vem eller vilka som anses vara medieaktör 
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och informationsproducent kan kritiseras. Exempelvis menar medieutredningen (SOU 

2015:94, 234) att professionella medieaktörer är korrekta, oberoende, opartiska, humana och 

ansvarstagande, men definitionen av en medieaktör är bred och någon fastslagen bestämning 

av begreppet saknas. 

 

Det finns anledning att i framtida forskning se på om ett bredare eller snävare urval av 

medieaktörer skulle ge ett likvärdigt resultat. Ett annat problemområde rör även 

konvergensen av medieteknik och journalistik. Denna studie kan anses angripa journalistiska 

problemfrågor. Samtidigt går den inte frånse att problemfrågorna är kopplade till den 

teknologiska utvecklingen och en medieteknisk forskningsansats anses därför vara befogat. 

5. Resultat 

Resultaten av intervjuerna visar att användningen av hyperlokala informationskanaler i 

Strömsund är utbredd. Både nya och äldre medieaktörer använder sig av hyperlokala 

informationskanaler. Det råder delade meningar om ifall en eventuell underbevakning i 

Strömsund påverkar möjligheterna för informationsspridning. I Strömsund har det uppstått 

hyperlokala medier i form av gratistidningar, vilka anses fylla det informationsvakuum som 

skapats då lokalredaktioner avvecklats. Resultaten visar också på att Strömsund har problem 

med utbyggnaden av fibernät, vilket uppkom under diskussioner gällande digitala 

mediekanaler. 

5.1 Lokalbevakning 

Att Strömsund skulle vara underbevakat råder det delade meningar om. Traditionella 

medieaktörer menar på att Strömsund har en relativt bra bevakning. Anställda på Strömsunds 

kommun och de nya medieaktörerna menar däremot att den traditionella bevakningen ofta är 

frånvarande.  
 

Kommunalrådet, Susanne Hansson, menar att media oftast bara dyker upp när det är något 

mer sensationellt som händer. Kommunen har protesterat gällande den låga bevakningen men 

förstår samtidigt problemet med att det är få journalister som ska bevaka ett stort område. 

 

”Vi saknar i stort sett lokalmedia här på plats som bevakar vår verksamhet 

(…) Vi får oftast försöka synas och höras själv, vi gör pressmeddelanden, vi 

tar kort, vi skriver nästan våra egna artiklar och skickar ner till 

tidningarna.” – Susanne Hansson 

 

Chefredaktören på Jämtlands Tidning, Ralph Rentzsch, menar att det länge har varit en 

frånvaro av traditionella medier. Rentzsch menar att om man ska publicera information om 

vad som händer ska det finnas ett värde för lokalbefolkningen att veta det och att inte 

publicera bara för att man kan. Rentzsch säger att Jämtlands Tidning gör en bra bevakning av 

kommunfullmäktige och att konkurrenter har börjat följa i deras spår. Rentzsch menar att om 
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de traditionella medierna bevakar hela Jämtlands län är de inte lokala. Rentzsch berättar en 

historia om hur han fick reda på en nyhet genom att vara bekant med lokalbefolkningen, och 

därför fick tillträde och information som en ambulerande reporter inte skulle få tag på. Han 

menar på att det är därför det är så viktigt att vara på plats.  

 

”Det var ett jävla driv. Jag skulle vilja påstå att på den tiden så var det 1–1,5 

sidor med lokala nyheter från Strömsund kommun i vardera tidningen. Hela 

det här kommunala, alla frågor som lyfts i de olika nämnderna och 

kommunstyrelsen och allt sånt kände alla till hela tiden för de bevakades 

kontinuerligt.” – Ralph Rentzsch 

  

Chefredaktören på Östersunds-posten, Hans Lindeberg, menar däremot att de inte har en 

lägre bevakning av Strömsund är någon annan plats i kommunen. Han menar att Strömsund 

till och med har en lite högre bevakning än andra områden, just för att de ger ut 

gratistidningen 100 % Strömsund en gång i månaden. Han menar också att bevakningen har 

varierat över tid och att det är ett dilemma att fördela minskade resurser till ett större område. 

Han tror att upplevelsen av att medierna inte är närvarande är större än den faktiska låga 

bevakningen. 

 

”Jag kan inte säga att vi har lägre bevakning i Strömsund. jag tycker vi 

relativt sett har en lite högre bevakning i Strömsund än vi har på andra 

områden. Just för att vi gör 100 % Strömsund. Sen har det naturligtvis 

varierat över tid.” – Hans Lindeberg 

 

Informatör på Strömsunds kommun, Pernilla Gunnarsdotter-Persson, berättar att utöver 

annonsering i 100 % Strömsund skickar kommunen ut pressmeddelanden till radio och tv. 

Hon menar att de traditionella medierna är ganska duktiga på att lyfta fram kommunens 

frågor. Samtidigt tror hon att det beror på att de själva försöker vara väldigt duktiga på att 

skicka ut pressmeddelanden. Gunnarsdotter-Persson menar också att de saknar den personliga 

kontakten när allt sker via mejl och det skulle vara en fördel att vara på plats i Strömsund för 

då fångar man upp mer saker än när man sitter i Östersund. 

 

”De hade kanske inte nappat lika mycket på det vi skickar, fast då visas bara 

det vi vill ska synas. Det finns ett mervärde att bevaka saker som inte direkt 

har med vår verksamhet att göra.” – Pernilla Gunnarsdotter-Persson 

 

Journalisten Anders Lundin håller inte riktigt heller med om att Östersunds-posten har en låg 

bevakning i Strömsund, då man ger ut gratistidningen 100 % Strömsund en gång i månaden. 

Lundin menar också att deras koncern är ett privat företag och då tenderar siffrorna att sätta 

färdriktningen. 

 

”Vi har skurit ner på många journalister men jag tycker att public service 

borde ta ett större ansvar för landsbygden. Vi får se vad nya 
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medieutredningen kommer fram till, där man hade en intention att försöka 

täcka de vita områdena på mediekartan igen. Hoppas verkligen. Det behövs 

fler journalister som berättar om landsbygden, onekligen, för vi missar ju 

väldigt många relevanta berättelser” – Anders Lundin 

  

Affärsnytt Norr säger att det många gånger är en stor frånvaro av traditionella medier och att 

det är därför tidningen är efterfrågad. Barbro och Cathrine, ansvariga utgivare, menar att 

medborgarna i Strömsund vet att Affärsnytt Norr är med på det mesta och försöker hänga 

med i alla evenemang. Båda anser att traditionella medier inte följer upp vad som händer i 

glesbygden, ofta görs bara en uppföljning av nationella händelser. 

 

”Det är ju många gånger total frånvaro. Det är ju därför vi har stor 

efterfrågan. För dem vet att vi är med på det mesta. Vi försöker vara med 

både insamlingar till event säg som här på Folkets hus är det ju mycket som 

händer nu, det är en ideell förening som ser till att det är lite event. Nu är det 

ett hårdrocks-event här på lördag. Så det roligt att finns ett stort nöjesutbud, 

så att vi behåller ungdomarna på orten. Det finns jobb, det finns 

fritidsaktiviteter. Då är det bra att vi kan vara med att täcka upp på så stort 

område som möjligt.” – Cathrine Ericsson 

5.2 Informationskanaler 

De främst förekommande informationskanalerna är medieaktörernas egna webbplatser och 

papperstidningar. Kanaler likt Facebook används för att antingen hitta information eller att 

sprida artiklar som redan är skrivna. En kombination av olika kanaler används hos alla 

aktörer. 

 

Susanne Hansson menar att trots att bevakningen är låg använder sig kommunen främst av 

lokalmedia för att informera medborgarna i Strömsund. Hansson säger att det finns direktiv 

och strategier för hur informationskanalerna ska användas. Hansson berättar att kommunen 

eftersträvar att nå så många kommuninvånare som möjligt, men menar också att även om 

man använder flera olika mediekanaler är det svårt att nå ut med informationen till alla. 

Hansson säger att det är bra att man går flera olika vägar men att kommunikation är en konst. 

 

”(...) Man kan skicka ut hur mycket som helst i olika medieformat. Men det är 

alltid någon som inte tagit till sig informationen. Men en del som är bra då, 

det är att man har många olika vägar, att man bara inte skickar ut ett brev 

eller bara publicerar på Facebook.” – Susanne Hansson  

 

Pernilla Gunnarsdotter-Persson säger att kommunen använder sig av mjukvara från företaget 

Newsmachine4. Newsmachine hjälper till att bevaka vad som skrivs om Strömsund.  

Gunnarsdotter-Persson berättar att de får en sammanställning via mejl varje morgon. Där står 

                                                 

4 Newsmachine är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter 
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det från vilken kanal informationen kommer, t.ex. Östersunds-posten eller Radio Jämtland. 

Gunnarsdotter-Persson tycker att det är jätteviktigt för att kunna gå ut och berätta om det 

blivit någon missuppfattning eller om någonting är på gång. 

 

”Man har olika sökord som man valt att lägga till i Newsmachine. Det kan 

vara vindkraft, Hjalmar Strömerskolan. Då får vi en rapport varje dag på 

vad som har skrivits om oss. Så det är en typ av omvärldsbevakning.” – 

Pernilla Gunnarsdotter-Persson 

 

Hans Lindeberg säger att de kollar vad som hänt hos polisen och genom telegram, men lika 

viktigt är det att kolla Facebook-flöden, ta sig in i grupper och hänga med i vad som händer.  

 

”(...) det är liksom lika mycket Facebook-flöden och försöka ta sig in i 

grupper och hänga med vad som händer. Så vi försöker få reportrarna att 

jobba liksom, att följa med väldigt noga vad som händer och sen skapa en 

kontakt.” – Hans Lindeberg 

 

Lindeberg menar också att tekniken ger möjlighet till interaktion, dialog, chattverktyg, 

liverapporteringar. Han nämner ett exempel hur de chattade med användare när det var en 

storm i länet och det var väldigt uppskattat av de boende. 

 

”Det finns ett lysande exempel som jag kommer tillbaka ibland som jag 

tycker är en milstolpe i vår digitala utveckling det var när det drog in en 

storm som hette Ivar (...) då startade vi en öppen chatt, typ vid 5 på 

eftermiddagen, och i den chatten så satte vi egentligen alla, många helt 

enkelt, att moderera och chatta och rapportera i chatten, och så vi hade vi ett 

eller två tv-team ute som gjorde filmklipp och skickade in och så la vi ut det 

så öppnade vi för frågor och där uppstår. Jag kommer inte ihåg siffrorna, 

men vi hade enormt mycket trafik på chatten.” – Hans Lindeberg 

 

Nya medieaktörer som Cathrine på Affärsnytt Norr säger att det är Facebook som är den 

största informationskanalen för dem. Barbro och Cathrine menar att papperstidningen, 

hemsidan och Facebook kompletterar varandra. 

 

”Ja just det, vi har närmare 2500 följare på Facebook, som ständigt blir 

uppdaterad om vad som händer på hemsidan. Det kan vara någon som har 

gett dagens ros via oss, det kan vara ett reportage, bloggar och så vidare. Vi 

länkar allting till Facebook så den som följer på Facebook ser ju då direkt, 

hur sidan uppdateras.” – Cathrine Ericsson 

 

Angående digitala strategier menar Barbro på Affärsnytt Norr att de publicerar det mesta. 

Barbro hävdar att man måste satsa på annonser både digitalt och print, men framförallt 

digitalt. Barbro menar att det är snabbare tempo på webben och att deras tidigare chef var 
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skeptiskt till den digitala utgivningen och annonsering, men att de idag har sett att digital 

närvaro fungerar. Cathrine på Affärsnytt Norr fortsätter med att säga att man når så många på 

Facebook oavsett vad de publicerar. 

 

”Ja en del personer är ju inne både två tre gånger på samma dag och ska se 

vad som hänt. Folk är ju verkligen intresserade, och sen så delar dom på 

Facebook. Vi når ju ut till väldigt många, oavsett vad det är om, vad än 

gäller så att säga. Mycket från polisen är ju folk intresserade av. Brott, straff, 

företag och föreningar.” – Cathrine Ericsson 

 

Anders Lundin säger att de använder sociala medier som informationskanal så mycket det 

går. Reportrarna på Östersunds-posten uppmanas att hålla koll på sociala medier och själva 

vara aktiva på sociala medier. Som exempel menar Lundin att de kan skicka en länk i lokala 

Facebookgrupper till OP.se där folk kan gå in och läsa. Han menar att det blir som en 

marknadsföringsplats. Lundin nämner också att det är viktigt med källkritik och också att det 

finns väldigt tydliga direktiv för vad som får publiceras. Lundin nämner att han måste ta 

hänsyn till det juridiska, som journalist på Östersunds-posten lyder han under pressetiska 

regler. Lundin är även medveten om det finns en digital strategi, han nämner kort att de har 

börjat ta betalt för mer innehåll på Östersunds-posten och att de har en målsättning att få fler 

kunder. 

 

”Vi har börjat tagit betalt för mycket av vårt innehåll på OP.se sedan några 

veckor tillbaka. Vi har en målsättning att få 25 nya kunder i veckan. Vi 

börjar få konkreta mål men är lika vilsna som många andra medieföretag.” – 

Anders Lundin 

 

Lundin nämner också att det är distributionskedjan som har påverkan på vilka mediekanaler 

som prioriteras. Nu är det posten som distribuerar på vissa orter och det gör att 

papperstidningen kommer senare på dagen.  

 

”Nu är det posten som distribuerar och det gör att den kommer senare, förut 

har det varit tidningstjänst. De avtalen har jag inte riktigt koll på men i 

slutändan har det blivit försämring för läsarna och kunderna. Det är det 

inget snack om.” – Anders Lundin 

 

För att nå ut till medborgarna i Strömsunds säger Ralph Rentzsch att de har en gratistidning 

som går ut till varje hushåll. De har folk som är fast anknutna till tidningen på vissa orter och 

de har folk som bor och verkar i Strömsund.  

  

”Ja, vi har en gratistidning och den går ut till alla hushåll så att där har vi 

då, när vi har försökt värva prenumeranter så har vi gått via den.” – Ralph 

Rentzsch 
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För Jämtlands Tidning är papperstidningen viktigast, chefredaktör Ralph Rentzsch menar att 

det är det lättaste sättet att nå ut till folk. Rentzsch säger att det inte spelar någon roll vilken 

plattform man har, är man ensam om det man publicerar spelar det ingen roll om det endast 

kommer varje fredag. Ralph säger också att han har en ganska liten tilltro till de digitala 

kommunikationskanalerna. Rentzsch fortsätter berätta att deras huvudsakliga kanal inte är 

digitalt, även om de lägger ut information på sin hemsida varje vecka. Gör man intressanta 

nyheter kommer folk läsa dem oavsett publiceringskanal, menar han.  

 

”Ja, när det gäller digitala kanaler så har vi hemsidan där vi lägger ut lite 

grejer där varje vecka. Men det är ingen huvudgrej för oss. Om man tittar på 

Östersunds-posten och Länstidningens prenumeranter så säger dem att de är 

68 år i snitt och våra är säkert däromkring också. Prio 1 är inte de digitala 

kanalerna utan det är hur man når alla på enklast sätt. Just enklare än att få 

papperstidning i brevlådan har jag svårt att se.” – Ralph Rentzsch 

5.3 Hyperlokala medier 

Hos de aktörer som har intresse att sprida information i Strömsund syns en användning av 

hyperlokala medier. Aktörerna innehar antingen en hyperlokal- gratistidning, papperstidning 

eller Facebookgrupp för att distribuera information. 

 

Chefredaktör på Östersunds-posten, Hans Lindeberg, säger att tidningen 100 % Strömsund är 

väldigt stark för att vara en gratis papperstidning, både kommersiellt och innehållsmässigt. 

Lindeberg menar att 100 % Strömsund har ett relativt bra innehåll och att tidningens ges ut 

hjälper Östersunds-posten med deras relation till boende i Strömsund. Östersunds-postens 

reportergrupp skapar innehåll som är digitalt. Sen publiceras innehållet enligt olika strategier. 

Lindeberg säger att de ibland publicerar innehåll först i print via 100 % Strömsund, men 

nästan alltid är det digitalt först som gäller. 

 

”100 % Strömsund görs idag av en reportergrupp. Tidigare hade den en 

egen organisation. Det är mer en räckvidds-tidning. Den har lite reportage 

om vad som är på gång och så. Östersunds-posten är mer löpande 

nyhetsbevakning.” – Hans Lindeberg 

 

Hans Lindeberg tycker att 100 % Strömsund är en bra tidning, men menar att satsningen bör 

vara digital. Han nämner deras mobilapplikation som använder sig av geo-lokalisering. 

Lindeberg menar att Östersunds-posten bara behöver fylla sina digitala mediekanaler med 

tillräckligt mycket innehåll. 

 

”Vi byggde nya appar som vi lanserade för ett år sen kanske. Dom bygger på 

lokal-pushar. Du kan liksom ställa in tekniken. I tekniken kan man ställa in - 

"jag finns här i Gäddede" Jag kan få information som rör sig i tre mil från 
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den här punkten. Vi har den här tekniken, sen måste vi hitta ett sätt fylla det 

med tillräckligt mycket innehåll.” – Hans Lindeberg 

 

Anders Lundin är nöjd över att Östersunds-posten har tidningen 100 % Strömsund, 

men han poängterar också att deras hemsida OP.se har en undersajt där de också 

publicerar nyheter om Strömsund. 

 

”100 % Strömsund, ja. Den är jag väldigt stolt över att den finns. Den 

hoppas jag får leva kvar länge för den är väldigt uppskattad. Det finns tusen 

företagare i Strömsunds kommun. Så det finns en marknad och många vill ha 

papperstidningen där fortfarande.” – Anders Lundin 

 

Cathrine Ericsson på Affärsnytt Norr berättar att deras papperstidning är gratis och drivs helt 

och hållet av annonser:  

 

”Vi är ute som sagt gratis till alla hushålls i Strömsunds kommun. Det är ju 

på grund av trogna annonsörer som vi faktiskt kan göra det.” – Cathrine 

Ericsson 

 

Barbro Ericsson på Affärsnytt Norr menar att de försöker fånga upp det mesta i sitt 

närområde. Hon säger att tidningar likt Östersunds-posten kan ha svårt att veta i vilken ände 

de ska börja. Barbro Ericsson nämner ett exempel där hon uppmärksammade en julmarknad 

vid Ankarvattnet:  

 

”Det är ju en trevlig tillställning. Då låg det på Frostvikens hemsida. Det var 

jag in och läste. Det är givet att vi ska hjälpa dom att saluföra att det är 

julmarknad i Ankarede. Den här tjejen känner väl dom flesta, och ja det är 

ganska skojigt.” – Barbro Ericsson 

 

Cathrine Ericsson på Affärsnytt Norr fortsätter med att Facebook är väldigt viktigt för dem, 

till och med att de är beroende av Facebook då 60 % av deras läsare hittar till dem via 

Facebook. 

 

”Det är till och med att man ser att äldre människor börjar intressera sig 

mer för nätet. De har skaffat en Facebook-profil. De gillar Affärsnytt Norr på 

Facebook och så är dom liksom uppdaterade ändå. Så Facebook är 

jätteviktigt för oss.” – Cathrine Ericsson 

  

Pernilla Gunnarsdotter-Persson säger att kommunen sedan två år tillbaka använder sig av 

Facebook för att publicera information. Hon menar att det är en mer lättsam kanal där de kan 

lägga ut andra typer av nyheter än på sin webbplats. Gunnarsdotter-Persson säger att en 

fördel med Facebook är att de där får uppföljning på det de skriver, och att det där går att se 

hur mycket ett inlägg har gillats och delats. Hon säger dock att inte alla har Facebook och att 
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det därför inte ger hela sanningen. Gunnarsdotter-Persson menar att en viktig aspekt i 

användningen av Facebook är trovärdigheten, det finns alltid risker med att det kommer 

inlägg som kommunen inte står för. 

 

”Risken att det kommer inlägg som man inte vill ha eller att det kan bli 

rasistiskt. Så de riskerna finns alltid. Men det är övervägande positivt. Vi har 

inte haft så mycket problem med den typen av inlägg tack och lov. Så det 

känns bra.” – Pernilla Gunnarsdotter-Persson 

 

Susanne Hansson har inte hört begreppet hyperlokalt och tror inte heller att det har 

diskuterats på kommunen. Hansson säger att när det inte finns ansvariga utgivare i 

Facebookgrupper vill kommunen inte publicera något innehåll där. Det är framförallt för att 

kommunen inte vill bli förknippade med osanningar eller rykten. På frågan om kommunen 

skulle kunna inhämta information från Facebookgrupper ställer sig hon lite frågande till vad 

man faktiskt skulle göra med den informationen. 

 

”Vi hade ju ett väldigt dåligt exempel i Backe, där man hade en sajt som 

publicerar information som var helt förvriden, hets mot folkgrupp helt enkelt, 

som blev uppmärksammat i media (...) folk kanske uppfattar att det man läser 

är sant och det sprids ju jättefort lögner på så vis. Det finns inte någon 

substans eller källa att backa tillbaka till på. Eller ansvarig för 

publiceringen. Kommunen vill inte förknippas med sånt.” – Susanne Hansson 

 

Ralph Rentzsch säger att medieföretag skapat informationsluckor och nu kommer någon 

annan och fyller dem. Rentzsch menar att nischa sig med digitala tjänster räcker inte när 

medieföretagen ändå inte har det hyperlokala.  

 

“De stora medieföretagen har skapat nischer överallt. Just genom att släppa 

den lokala journalistiken (...) Du kan inte ta betalt för någonting som folk får 

gratis överallt annars. Men det superlokala har dem inte. Så det kan du ta 

betalt för.” – Ralph Rentzsch 

 

Rentzsch avslutar med att han tror att det finns en risk med hyperlokala medier när ett 

demokratiskt forum kan bli kapat. Det är billigt att vara hyperlokal på nätet, men inte alltid 

bra. 

5.4 Förändrat medieklimat 

Förändringar i medieklimatet har påverkat alla medieaktörer i Strömsund. Arbetssättet har 

förändrats och avsaknaden av lokalredaktioner får både negativa och positiva konsekvenser. 

Kommunen anser att de behöver synas och höras själva medan traditionella medier är mer 

ambivalenta till lokalredaktionernas påverkan för informationsspridning. Nya aktörer anser 

sig däremot ha fått en större marknad. 
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Idag menar Susanne Hansson att kommunen oftast får höras och synas själv. Det är 

kommunen som gör pressmeddelanden, tar kort och skriver sina egna artiklar och skickar ner 

till tidningarna. Hansson menar att det i stort sett kommer till tidningarna oredigerat. 

 

”Det kommer in i stort sett oredigerat, det kan ju vara bara bra om man vill 

ut med en viss bild. Men det kanske inte blir den där granskande 

journalistiken som man önskar fanns.” – Susanne Hansson 

 

Ralph Rentzsch har samma syn som Susanne Hansson och menar att den bristande lokala 

bevakningen har lett till att kommunen har egna kommunikatörer. Rentzsch menar att 

lokaltidningar idag producerar i stort sett färdigskrivna saker om allt möjligt som de sedan 

skickar ut. Han menar att det tidigare fanns en konkurrens mellan tidningarna om vem som 

kunde göra bäst nyheter och att kommunstyrelsen bevakades kontinuerligt. 

 

”Men där kan jag säga, som sidospår, där är det faktiskt så att den här 

bristande lokala bevakningen har gjort att för 10–15 år sedan var det ytterst 

få av kommunerna här i länet som hade kommunikatör. Nu har alla det, och 

alla producerar i stort sett färdigskrivna saker om allt möjligt med bilder och 

skickar ut.” – Ralph Rentzsch 

 

Hans Lindeberg tror att något gick förlorat med nedläggningen av lokalredaktioner, utifrån 

hur förutsättningarna har varit. Lindeberg menar att de måste ta tillbaka den rollen men att det 

inte kommer genom att öppna lokalredaktioner. Lindeberg menar också att de måste jobba på 

andra sätt men är osäker på hur man kan lösa problemet. Att skapa en annan bild av dem hos 

användarna är viktigt, att de är aktiva på ett annat sätt än idag. Framförallt menar Lindeberg 

att man måste hitta nya sätt att bevaka och informera, eventuellt genom frilansande 

korrespondenter ute på orterna. Lindeberg hävdar att de måste hitta sätt att skapa den 

gemenskapsbyggande rollen och samtidigt behålla sitt journalistiska demokratiska uppdrag. 

 

”Jag tror ju att vi har ju rätt god koll på det mesta som händer politiskt. Sen 

finns säkert saker som händer som vi inte vet. Men jag tror att vi har rätt god 

koll på det. Vi fattar när vi ska ut och granska någonting (…) vi måste hitta 

sätt att kombinera den rollen med den gemenskapsbyggande rollen, och det 

är två lite olika saker det där. Vi kanske ska ta bägge, men då måste vi hitta 

sätt för att göra det.” – Hans Lindeberg 

 

Lindeberg säger att de har en nyhetsdesk som försöker jobba mycket digitalt och elektroniskt. 

De scannar av källor, flöden och försöker hitta saker som dyker upp och berör hela området. 

De har byggt upp system med mycket teknik i botten. Det är liveredaktörerna på 

nyhetsdesken som håller koll vad på som händer. Det är en ny yrkesroll och alla Mittmedias 

redaktioner har liknande sätt att arbeta. Hans Lindeberg säger att liveredaktörerna utan att 

vara på plats håller koll på vad som händer i hela området. De har även lokala reportrar som 
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Anders Lundin och hans uppgift är att följa vad som händer i Strömsund och skapa kontakter 

men också åka dit så ofta som möjligt. 

 

”Ja, dels har vi en desk som försöker jobba mycket digitalt, eller elektroniskt 

för att scanna av källor, flöden, hitta saker som dyker upp och berör hela 

området. Vi har skapat rutiner för om det är en olycka, det är vädervarning 

eller vad det är för nånting. Allt sånt har vi byggt upp system för med mycket 

teknik i botten helt enkelt. Det är våra liveredaktörer på desken som ska hålla 

koll på vad som händer på här- och-nu-basis kan man säga. Den yrkesrollen 

kring att jobba så, den är ju ganska ny, och den har vi på alla Mittmedias 

redaktioner. Du har några liveredaktörer som på något sätt, utan att vara på 

plats håller koll på vad som händer i hela området.” – Hans Lindeberg 

 

Lindeberg menar att det fortfarande är digitalt först som är det viktiga. Det är publiceringen 

av nyheter till mobila plattformar som är viktigast, det är den första källan för publicering. 

Lindeberg menar att så länge verktygen finns är inte att ålder en stor fråga. Han berättar att 

han läste i rapporten svenskarna och internet5 att det är exempelvis är väldigt många över 84 

år som använder Youtube.  

 

”Jag tror inte det är någon jättefråga egentligen, det handlar om att ändra 

vanor. Å andra sidan är man så pass gammal, har man levt så rätt länge. Då 

man levt rätt länge man har varit med om ganska stora omställningar och 

borde klara den här omställningen också.” – Hans Lindeberg 

 

Barbro Ericsson menar att frånvaron att traditionella medier kan ses som något positivt för 

Affärsnytt Norr. Barbro säger att konkurrens är bra, men samtidigt är det en fördel att vara 

ensam och först på allting. Hon menar att det är till Affärsnytt Norr de lokala företagen 

vänder sig om det händer någonting i Strömsund. Barbro säger också att Affärsnytt Norr är 

först, och ibland tar andra nyhetsmedier upp information från dem. 

 

”Vi är många gånger först på bollen, det känns bra att vi på två personer 

hinner vara med på så mycket som möjligt.” – Cathrine Ericsson 

 

Anders Lundin säger att det sker en liten urbanisering i Jämtland, med endast en stad i länet 

så flyttar många in till Östersund. Fortfarande menar Lundin att det bor lika många på 

landsbygden som i Östersund och att det därför är en viktig målgrupp. Lundin menar att 

landsbygdsborna är en stor del av deras läsarskara. Problematiken Lundin ser är hur de ska nå 

sin målgrupp. Han ställer sig frågande till varför ett privat företag som Mittmedia bär 

ansvaret när public service borde finnas ute i kommunerna. Lundin menar att de lokala 

nyheterna är hela journalistikens överlevnad.  

 

                                                 

5 En årlig rapport från Internetstiftelsen i Sverige som kartlägger internetanvändningens utveckling och 

förändring hos den svenska befolkningen. 
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”Vi har otroligt högt engagemang bland läsarna när man skriver om deras 

hembygd. Där är nyckeln till att bli relevanta för läsaren, att vara ute och 

skriva från kommunerna och samhällena och få kännedom om vad som 

händer just där.” – Anders Lundin 

 

Anders Lundin fortsätter med att berätta att kommunens informatörer fyller en viktigare 

funktion idag när Östersunds-posten inte finns ute i länet lika mycket. Lundin menar dock att 

informatörerna inte kan ersätta det journalistiska arbetet och refereringen kring kommunala 

nyheter. 

 

”Via föreningslivet får vi en hel del och även via kommunernas egna 

informatörer som jag tycker är ganska duktiga generellt i Jämtland. Det är 

före detta journalister som sitter på många såna poster. Det är bra tycker 

jag. De spyr inte bara ut propaganda utan det är ganska informativa 

sakliga texter.” – Anders Lundin 

 

Nyhetschefen Karin Wallström menar att det har blivit en kursomvändning i synsättet på hur 

man når ut till konsumenter. Idag försöker Östersunds-posten nå läsarna istället för tvärtom. 

De kan hela tiden mäta om en artikel lyckas eller inte. När artiklarna anpassas efter besökarna 

blir det mer demokratiskt, menar Wallström.  

 

”Vi har utvecklat applikationer och byggt interna system som vi använder för 

publicering och vi har en egen teknisk utvecklingsavdelning att jobba med 

dem [Applikationerna]. För mig är det helt wow! Journalister generellt är 

mer åt det kreativa processer medan DMU:arna [Digital medieutveckling] är 

mer: "Varför ska vi göra det här, inom vilka ramar, när ska det vara klart?". 

Det är häftigt, när de världarna gifter sig kan det hända någonting. Det är så 

vi byggt apparna.” – Karin Wallström 

 

Karin Wallström menar också att Digitalt först är en gammal strategi som först på senare år 

börjat efterlevas. Nu har de istället vänt på produktionsprocessen och tänker specifikt på 

webben först. Tidigare var det stort fokus på exempelvis uppslaget med sidan 4 och 5 i 

papperstidningen. Idag går publiceringsklockan dygnet runt och nu har de en morgon-topp, 

en lunch-topp, en eftermiddags-topp och en kvälls-topp. Det finns direktiv för när 

information ska läggas ut för att få mest effekt. Wallström berättar att deras webbsidor är till 

98 % automatiserade och det är logaritmer som avgör var artiklar hamnar beroende på hur 

läsaren klickar. 

 

”(...) hela vår tanke med appen framförallt där vi har push-möjligheten är att 

gå så nära som möjligt. Det tror vi, ju mindre nyheter desto intressantare. Ju 

närmare det är. Därför är det viktigt för oss att kunna vara hyperlokala. ” – 

Karin Wallström 
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Karin Wallström menar att deras nya lokaltidning automatiskt ger geografiska push-notiser i 

mobilen till deras läsare. Det är deras nya kundkrets, färre nyheter men närmare. I dagsläget 

har de mycket mer avancerade sätt att hitta nyheter från skrivbordet. De har en nyhetsdesk 

som servar reportergruppen med att scanna av flöden, allt från kommunala handlingar till 

sociala medier. Det scannas av och artiklar skrivs från redaktionen. 

 

”Det står för den största delen av innehållet i våra undersajter. Det fyller 

mycket innehåll. Vi letar mycket mer avancerat nu för tiden. De som bor i 

skogen, finns de på Facebook så kanske det finns en lokal anslagstavla.” – 

Karin Wallström 

5.5 Infrastruktur 

Under intervjuerna uppkom att det finns övergripande problem med utbyggnaden av fibernät 

och mobiltäckning. Störst problem med avsaknaden av mobiltäckning och utbyggt fibernät 

upplever kommunen och Östersunds-posten. Östersunds-posten har ett stort behov av fiber 

för att kunna nå ut med sin produkt och kommunen anser att frågan om fiber handlar om att 

folk ska kunna bo kvar. Även Jämtlands Tidning som inte är lika beroende av de digitala 

informationskanalerna menar att det är dålig täckning. 

 

Susanne Hansson menar att för Strömsunds kommun är utbyggnaden av fiber en av deras 

stora frågor. Kommunen får investera mycket själva i utbyggnaden. Byarna som ligger längst 

bort från Strömsund är de mest utsatta och samtidigt mest kostsamma att bygga till. Pernilla 

Gunnarsdotter-Persson anser att webben alltid kommer vara den huvudsakliga kanalen 

oavsett täckning. Kommunen jobbar aktivt med att försöka få till mer fiber i kommunen, 

 

”Det finns inga marknadskrafter som bygger här hos oss, utan det är ju 

kommunen som får investera och bygga sitt eget nät. Vi investerar 20 

miljoner per år för att bygga ut vår fiber. 20 miljoner låter inte jättemycket, 

men det är lika mycket som kommunens investering på ett år. (...) det är 

superviktigt för att skapa en möjlighet att bo kvar.” – Susanne Hansson 

 

Hans Lindeberg menar att mobiltäckningen är osäker och att det är en avgörande fråga för 

Mittmedia och Östersunds-posten. Han säger att det sämsta de kan göra är att exkludera folk 

och att de måste jobba för att kunna nå alla människor.  

 

”Ja. Mobiltäckningen är osäker, och det är ju någonting vi har engagerat oss 

väldigt hårt, i. Den frågan är helt avgörande för vår möjlighet, inte bara vår, 

utan för hela samhället skulle jag vilja säga.” – Hans Lindeberg 

 

Anders Lundin menar också att som nyhetsbärare är de digitala kanalerna överlägsna och när 

infrastrukturen kring dessa är tillräckligt utbyggd finns det inget som slår dem. Lundins 

bedömning är att papperstidningen har några år kvar på nacken, den spelar en viktig roll när 
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infrastrukturen inte fungerar helt och hållet. Lundin menar att Östersunds-postens överlevnad 

just nu är beroende av att de har den tekniska möjligheten att nå ut till sina kunder. Anders 

Lundin nämner också att det är en jämlikhetsfråga. Det är inte bara kundernas problem, utan 

Östersunds-postens också. Verkligheten har inte hängt med den digitala infrastrukturen och 

Anders Lundin menar att medborgarna förtjänar täckning eftersom de betalar kommunalskatt. 

 

”Hela Sverige tjänar på att ha levande landsbygd men här får man vara 

tusenkonstnärer. Här får man själv gå ihop stå och gräva ner fibern. I en 

storstad har man helt plötsligt fiber i väggen bara. Det är inte jämlikt.” – 

Anders Lundin 

6. Diskussion   

Denna studie har undersökt hur uppkomsten av hyperlokala mediekanaler förändrar 

tillgången av information i landsbygdsområden, ifall hyperlokala medier används och hur de 

används. Tillfrågade medieaktörer hade inte någon tidigare kännedom om fenomenet, vilket 

tyder på att hyperlokala medier som begrepp fortfarande är relativt okänt i Strömsunds 

kommun.  

6.1 Landsbygd och medieskugga  

Som framgår i resultaten är det svårt att utvärdera om eller på vilket sätt Strömsunds kommun 

är lågbevakat. Resultaten stöds delvis av Nygren och Althéns teorier om en landsbygd i 

medieskugga (2014), men uppkomsten av nya digitala informationskanaler komplicerar 

relationen mellan mediebevakning och informationsunderskott. Generellt anser traditionella 

medieaktörer att Strömsunds kommun har en relativt bra bevakning medan nya aktörer menar 

på att kommunen är lågbevakad. Vad som tycks vara samstämmigt är att något har gått 

förlorat i lokalredaktionernas frånvaro. Nya medieaktörer uttryckte sig i starka ordalag, som 

att det är en total frånvaro av traditionella medier och att det var en bättre bevakning när det 

fanns lokalredaktioner på plats i Strömsund. Traditionella medieaktörer menar snarare att 

bevakningen är bra om inte bättre idag, men att det är svårt att skapa en lokal förankring hos 

medborgarna i kommunen. Det går inte frånse att åsikterna är kopplade till medieaktörernas 

agenda och deras subjektiva bedömning av situationen. Oavsett medieaktörernas agenda syns 

den koppling mellan lokala medier och lokal identitet som nämns av Nygren och Althén 

(2014) Om traditionella medier anser sig ha en bra bevakning men sakna en lokal förankring 

kan det vara möjligt att nya medieaktörer upplever frånvaron större än vad den är egentligen 

är.   

 

Viktigt att poängtera är att denna diskussion inte gör anspråk på att säga att det finns någon 

tydlig korrelation mellan just frånvaron av lokalredaktioner och en frånvaro av 

informationskanaler. Däremot anses frånvaron av lokalbevakning ha lett till två förändringar i 

Strömsunds kommun: uppkomsten av nya och analoga informationskanaler, vilka kan 
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definieras som hyperlokala, samt ett förändrat arbetssätt för inhämtningen och publiceringen 

av information för alla medieaktörer.   

6.2 Hyperlokala initiativ  

Tydliga hyperlokala initiativ som har uppstått i Strömsunds kommun är lokala 

Facebookgrupper. Affärsnytt Norrs användning av Facebook följer NESTA-rapporten Here 

and Now: UK hyperlocal media today (Radcliffe 2012) definition av hyperlokal media. Att 

utgivning och publicering av deras information sker till och för de boende i Strömsunds 

kommun. Ursprungligen var Affärsnytt Norr enbart en tidning för företagare. Studiens 

resultat tyder på att en frånvaro av, eller missnöje med traditionella medier, ledde till en ökad 

efterfrågan och tidningen började även distribueras till privatpersoner.  

 

Under intervjun med ansvariga utgivare på Affärsnytt norr nämns frånvaron av traditionell 

media som något positivt. En tolkning är att hyperlokala aktörer agerar utan självklara 

konkurrenter och deras lokalkännedom ger dem möjlighet till att snabbt ta del av information 

om vad som händer i lokalområdet. Affärsnytt Norr menar att man kan hitta information via 

andra hyperlokala medier. Ett exempel som nämns är hur de hittade information om en 

julmarknad i Ankarede via en lokal Facebookgrupp. Hyperlokala medier tycks dra nytta av 

att kunna sprida information mellan varandra. Användning av Facebook överensstämmer 

även med hur Hu et al. (2014) ser att sociala plattformar är mer fördelaktiga än traditionella 

mediekanaler i tillgängligheten för användare.  

 

Att bo och verka på plats tycks skapa en ledig ton i kontakten med privatpersoner och lokala 

företag. Som Turner et al. (2016, 246–247) skriver verkar den lediga tonen vara fördelaktig 

för hyperlokala aktörer. När hyperlokala aktörer är vänner med privatpersoner och företag på 

sociala medier skapas ett familjärt tonläge. Det familjära tonläget tycks bidra till att få 

information om lokalsamhället som annars inte skulle uppmärksammas.  

 

Det syns spår av hur de hyperlokala medierna kan användas för lokala samhällsengagemang 

likt de som nämns i boken The Creative Citizen Unbound (Turner et al. 2016, 238–240). 

Turner et al. beskriver hur hyperlokala skribenter använder sig av Facebookgrupper för att 

trycka ut lokal information istället för att användare själva ska behöva söka upp den. Av 

samma anledning trycker Affärsnytt Norrs Facebookgrupp ut information till 

lokalbefolkningen istället för att kommuninvånarna själva ska behöva leta upp den. 

Affärsnytt Norr menar att fördelen med att vara lokal är att de kan hjälpa till där det behövs. 

De har hjälpt till med lokala hjälpinsamlingar åt både Barncancerfonden och barn på flykt 

från krig. Relevant att påpeka är att informationen om insamlingarna enbart spreds digitalt på 

webben via deras Facebook. De digitala informationskanalerna skapar alltså en stor räckvidd 

för publicering av hyperlokala information.   

 

Generellt tycks det vara ödmjukheten hos de hyperlokala aktörerna som skapar goda 

relationer och möjlighet till informationsspridning. De traditionella medierna Östersunds-
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posten och Länstidningen Östersund anses inte vara tillräckligt lokalt förankrade. Dock är det 

viktigt att nämna att de traditionella medierna utöver informationsspridning har ett 

journalistiskt och demokratiskt uppdrag vilket kan påverka det relationsbyggande och 

informativa uppdragen. 

 

Traditionella medier är medvetna om att det finns informationsluckor i Strömsund. De strävar 

också efter att fylla luckor med innehåll men tycks ha svårigheter med den lokala 

förankringen. Medarbetare på Östersunds-posten säger att de är stolta över gratistidningen 

100 % Strömsund. Vad som måste tas i beaktning är att 100 % Strömsund inte startades av 

Östersunds-posten utan av ansvarig utgivare för Jämtlands Tidning. 100 % Strömsund såldes 

till Östersunds-posten 2009. Det går alltså att se en tendens på hur traditionella medier 

förvärvar hyperlokala medier för att fånga upp informationsluckor.  

 

Strömsunds kommun har delvis anammat en användning av hyperlokala mediekanaler. 

Kommunen har en Facebookgrupp där de publicerar vad som kan anses vara samhällsnyttig 

information till de boende i Strömsund. De tycks däremot vara något skeptiska till en utökad 

användning av hyperlokala media för att inhämta eller publicera information. Osäkerheten 

ligger i bristen på kontroll av vad som publiceras och skrivs. Som nämns i resultatet finns en 

oro för vad som kan hända när det inte finns någon ansvarig utgivare på sociala plattformar.  

För att få information om vad skrivs om Strömsund används teknologi för 

omvärldsbevakning i form av mjukvaran Newsmachine. Newsmachine gör automatiska 

sökningar efter ordet Strömsund på webben. Det ger sedan kommunen en sammanställd lista 

av vilken information som publicerats. Anställda på kommunen tycks vara tveksamma om 

Newsmachine fångar upp information från hyperlokala medier såsom Facebookgrupper. De 

känner att det inte är så prioriterat heller. Fångar man upp all information från sociala medier 

är risken att man får så stora mängder information att det blir svårt att sortera ut vad som är 

relevant.  

6.3 Osäkerhet och mediekonvergens  

Ett medieklimat i förändring tycks skapa en påtaglig osäkerhet bland medieaktörer. 

Medieaktörer är osäkra hur de ska anpassa arbetsmetod och verktyg till nuvarande 

medieklimat. Under intervjuerna ställdes uppföljningsfrågor gällande mediekanaler och 

teknik från respondenterna. Medieaktörerna var nyfikna på hur författarna till denna studie, i 

egenskap av studenter inom medieteknik, såg på den nuvarande situationen. Frågorna gällde 

vilka tekniska möjligheter och problem som författarna kunde identifiera hos de tillfrågade 

medieaktörerna. Samtliga medieaktörer som har intervjuats är medvetna om 

genomslagskraften i digitala informationskanaler. Det råder dock delade åsikter om digitala 

informationskanaler är rätt väg för att nå ut med information. Den största skillnaden syns 

mellan nya och gamla medieaktörer. Jämtlands Tidning är skeptisk till en ökad digital 

närvaro vilket framkom under intervjun. Att “tråla” efter information på sociala medier anses 

vara ett felaktigt tillvägagångssätt. Ansvarig utgivare på Jämtlands Tidning anser att en stor 
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mängd av informationen på sociala medier är irrelevant, han menar att det enda sättet bör 

vara att bo och verka på plats. 

 

Östersunds-posten har däremot en stor tilltro till ökad digital närvaro. En ökad digitala 

närvaro anses vara ofrånkomlig och ger människor möjlighet att få tillgång till information, 

oavsett plats eller plattform. Det är till stor del en kostnadsfråga. Låga annonsintäkter för 

printprodukter är ett problematiskt faktum som även nämns i medieutredningen (SOU 

2016:80, s.135). Under intervjuer med anställda på Östersunds-posten nämns flera exempel 

på vilka möjligheter som finns med att använda sig av digitala informationskanaler. Anställda 

menar att leta information i Facebookgrupper ger möjlighet till att komma närmare användare 

och uppfatta deras ofiltrerade tankar och åsikter. Liverapportering och direkt-dialog via chatt 

nämns också som användbara verktyg i det journalistiska arbetet. Användningen av nya 

tekniska verktyg samspelar med Turner et al. (2016) syn på hur teknologi och 

kommunikation driver varandra framåt.  

 

Att leta nyheter och information via sociala medier är en arbetsmetod som anställda på 

Östersunds-posten anser vara bra. Till skillnad från Jämtlands Tidnings ansvarige utgivare 

menar anställda på Östersunds-posten att det är på sociala medier man kommer i kontakt med 

människor och deras tankar. Facebook är en viktig marknadsplats för Östersunds-postens 

artiklar då det är via sociala medier som många hittar till deras artiklar, men också att sociala 

plattformar i stor utsträckning har ersatt den traditionella tipskanalen då mycket av 

informationen till artiklar hämtas från Facebookgrupper runt om i länet. 

 

Vad som uppkommit under intervjuer med nya medieaktörer är känslan av att det som funkar 

i Stockholm inte fungerar i Strömsund. Ansvarig utgivare på Jämtlands Tidning menar att en 

åldrande befolkning och eftersatt infrastruktur anses skapa andra förutsättningar för 

informationsspridning på landsbygden.  

 

Generellt ses en ökad användning av teknologi i journalisternas dagliga arbete. 

Chefredaktören på Östersunds-posten nämner att de har ett system med mycket teknik i 

botten och nyhetschefen beskriver hur de har utvecklat applikationer och byggt interna 

system som de använder för publicering. Den ökade användningen av teknologi 

överensstämmer med hur Gunnar Nygren (2013) beskriver att en mediekonvergens skapar 

nya yrkesgrupper som arbetar både med nätpublicering och redaktionella system.  

 

Samtliga medieaktörer tar fasta på hur viktigt det är med källkritik om Facebook-flöden ska 

“trålas” efter hyperlokal information. Oron hos medieaktörerna ligger i vilka användare som 

säger vad och varför dem gör det. Anställda på Strömsunds kommun betonar vikten av 

källkritik, då det kan finnas ett underliggande intresse eller personlig vinning hos de som 

sprider information. Även Medieutredningen tar upp vikten av källkritik inom sociala medier 

där journalistiska grundregler - däribland källkritik - kommer i kläm när publiceringströskeln 

är låg och bekräftelsefaktorn hög (SOU 2015:94, s 220). 
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6.4 Infrastruktur  

Studien har inte haft som mål att undersöka infrastrukturella problem i Strömsunds kommun. 

Däremot har den bristande utbyggnaden av fibernät och mobiltäckning varit en så pass 

förekommande problemfråga att det bör nämnas. Alla medieaktörer har i någon form nämnt 

bristerna i Strömsunds infrastruktur. Framförallt är det en huvudfråga för kommunen och ett 

stort problem för medieaktörer likt Östersunds-posten när fokus för publicering av 

information är via digitala distributionskedjor. Generellt är det ett mindre problem för nya 

medieaktörer och hyperlokala aktörer som inte har ett lika tydligt fokus på en digital närvaro. 

Samtidigt går det inte att förbise att stora delar av den hyperlokala informationen som 

publiceras digitalt är beroende av ett utbyggt fibernät.  

7. Slutsatser 

Utgångspunkten för denna studie har varit de pågående diskussionerna om ett förändrat 

medieklimat. Den övergripande frågan var hur ett förändrat medieklimat påverkar 

landsbygden och människorna som bor och verkar på plats. Tidigare forskning har ofta 

porträtterat en ganska dyster bild av situationen. Landsbygdsområden befinner sig i ett 

informationsvakuum och medieaktörers användning ny teknik tycks framförallt gynna de som 

bor i städerna. Medieutredningen bekräftade till stor del den tidigare forskningen. Det är 

framförallt på landsbygden som förändringarna fått negativa konsekvenser.  

 

I takt med att journalistik och teknik konvergerar behövs det medietekniska perspektiv på en 

landsbygd i förändring. Det går inte att frånse att förändringarna är starkt kopplade till dagens 

teknologiska förutsättningar. Samma förändringar som skapat ett informationsvakuum har 

också skapat nya tekniska möjligheter för att nå ut med information.  

 

Den här studien ger en liten inblick av hur medieaktörer på landsbygden förhåller sig till 

medieklimatets nya förutsättningar. Användningen och uppkomsten av hyperlokala medier är 

bundet till ett medieklimat i förändring. Tydligt i denna studie är hur hyperlokala initiativ 

uppstår och får medvind när medborgare och medieaktörer upplever ett 

informationsunderskott. Tidigare informationskanaler består men såväl traditionella som nya 

medieaktörer har förstått värdet av hyperlokala mediekanaler för att både nå ut och inhämta 

information. Slutligen kan undersökningen konstatera följande: 

 

• Fenomenet hyperlokala medier är enligt en lingvistisk definition okänt av 

medieaktörer i Strömsund. Fenomenets praktiska användning är däremot utbredd. 

 

• Hyperlokala initiativ tycks försöka fylla informationsförluster. 

 

• Det finns tecken på att traditionella medier förvärvar hyperlokala initiativ för att skapa 

en större täckning i lågbevakade områden. 
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• Den primära plattformen för både distribuering och publicering av hyperlokal 

information är Facebook. 

 

• Det syns spår av hur en mediekonvergens skapar en osäkerhet bland medieaktörer. 

Teknologi har gett upphov till nya arbetsmetoder och verktyg för 

informationsspridning. 

 

• Traditionella media tycks ha anammat de teknologiska möjligheterna för att nå ut med 

information, men anses av nya medieaktörerna sakna en lokal förankring. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Intervjufrågorna är utformade för att försöka svara på studiens forskningsfrågor. Viss 

variation i frågorna förekom beroende på medieaktör och respondent.  

 

Mediekanaler 

Intervjun inleddes med frågor om hur respondenterna använde sig av mediekanaler för 

informationsspridning.  

 

• Vilka mediekanaler använder X idag för informationsspridning?  

• Vilka mediekanaler har X använt tidigare, om andra kanaler använts tidigare, varför 

används dom inte idag?  

• Vilka personer eller enheter inom X publicerar information på mediekanaler?  

• Vem får publicera information via offentliga mediekanaler?  

 

Informationsspridning  

För att ta reda på hur medieaktörer sprider information ställdes frågor till respondenter om det 

fanns direktiv för informationsspridning.  

 

• Finns det direktiv inom X hur ni ska hantera mediekanaler/informationsspridning?  

• Finns det någon strategi för vilken typ av information som ska publiceras offentligt?  

• Får anställda på X någon utbildning för kommunikation via sociala medier el. 

liknande? 

• Har X en specifik digital kommunikationsavdelning?  

• Får X kommunikationsavdelning någon typ av utbildning?  

 

Äldre mediekanaler 

För att identifiera om det fanns någon påverkan av förändringarna i medieklimatet frågades 

respondenterna om det saknas bevakning i Strömsunds kommun och om det har förändrat 

deras användning av mediekanaler.  

 

• Upplever X en låg närvaro av traditionella medier i Strömsunds kommun? 

• Upplever X att en eventuellt låg närvaro av traditionella medier i Strömsunds kommun 

försvårar möjligheten att nå ut med information till medborgare?  

• Upplever X att en eventuellt låg närvaro av traditionella medier i Strömsunds kommun 

försvårar möjligheten att få information från medborgare? 

 

Bevakning 

Då studien undersöker ifall en bristande bevakning leder till nya informationskanaler ställdes 

mer specifika frågor gällande traditionell mediebevakning i Strömsund.  

 

• Upplever du som X att det finns områden som är underbevakade - dvs. att ni inte har 

möjlighet att nå ut med information i Strömsunds kommun?  
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• Upplever du som X att det finns områden som är underbevakade - dvs. att ni inte har 

möjlighet att få information i Strömsunds kommun? 

• Skulle X säga att det råder någon typ av informationsvakuum eller 

informationsunderskott i Strömsunds kommun?  

• Skulle det finnas fördelar för X att kunna publicera information medborgarnas lokala 

Facebookgrupper? För att exempelvis kunna nå ut direkt till en ort eller område för att 

informera eller varna om en händelse? 

 

Hyperlokala medier  

Som nämns i metod ställdes frågor om hyperlokala medier mot slutet av intervjun. Frågorna 

försökte identifiera medieaktörers användning av hyperlokala medier  

 

• Känner X till begreppet hyperlokala medier? 

• Är hyperlokala medier ett begrepp vilket har nämnts eller diskuterats inom X 

kommunikationsavdelning/enhet?  

• Satsar ni på nå ut med information hyperlokalt?  

• Skulle det finnas ett behov från x att kunna publicera information i hyperlokala 

medier?  

• Är hyperlokala medier ett begrepp vilket har nämnts eller diskuterats inom x 

kommunikationsavdelning/enhet/hanterar kommunikation?  

• Vilka möjligheter ser du med att publicera information hyperlokalt? 

• Vilka risker ser du med att publicera information hyperlokalt? 
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Bilaga 2 – Mall för kodning 

Nyckelord 

• Informationsvakuum 

• Strömsund 

• Avsaknad av lokalmedier 

• Nya medielösningar 

• Hyperlokalt 

• Användningen av hyperlokala medier 

• Behov i olika former 

 

Tematik 

• Upplevelse av lokalbevakning 

• Användningen av mediekanaler 

• Används hyperlokala mediekanaler 

• Hur används hyperlokala mediekanaler 

 

Tematiska underkategorier 

• Är det en låg närvaro av traditionella medier? 

• Är Strömsund underbevakat av traditionella medier? 

• Om konkurrensen med andra nyhetsmedier 

• Om traditionella medier och missnöjet med dem 

• Om äldre i befolkningen och uppföljningen av nyheter 

• Om kontakten med kommunen 

• Om storleken på kommunen och hur man ändå får kontakt 

• Om lokalkännedom 

• Om den lokala dialogen 

• Om räckvidden 

• Om Facebook 

• Om digitala och analoga strategier 

• Om dialog mellan användare. 

• Om hyperlokala medier för hjälpinsamlingar 

• Om fördelen att publicera information i hyperlokala medier. 

• Användningen av andra hyperlokala medier som informationskälla. 

• Affärsnytt Norr som informationsproducent 

• Ideellt arbete på landsbygden 

 

Övrigt 

• Något som sticker ut från andras åsikter 

• Svar som är lika 

• Svar som är divergenta 

• Uttrycker dom som sig oss? “Papegoja-effekt” 
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Sammanställning 

• Läs varandras transkriberingar 

• Gruppera svar tillsammans 

• Slå samman homogena svar 

• Sök på enstaka ord och uttryck 

• Är det värderande uttryck? 

• Är det faktabaserade uttryck? 
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