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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om lokaljournalistik i Strömsund, en ort i Jämtland. Mer precist om 

hur bevakningen av den kommunala verksamheten i Strömsund fungerar, och hur de lokala 

mediernas betydelse för demokratin förändras när lokalredaktionerna avvecklas. En 

kvantitativ innehållsanalys har genomförts av 170 kommunrelaterade artiklar publicerade i 

Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund mellan 22 februari-22 mars åren 1997, 2007 

och 2017. En analys av 34 artiklar från Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund 

hemsidor har också gjorts i syfte att jämföra pappersversionen med webbsidorna. Denna 

analys kommer inte redovisas i denna uppsats då de var i princip identiska med 

papperstidningen. 

 

Teoriavsnittet tar avstamp i de tre demokratiska modellerna, konkurrensdemokratin, 

deltagardemokratin och samtalsdemokratin samt de journalistiska demokratiska uppgifterna. 

De demokratiska uppgifterna grundar sig i att medierna spelar en viktig roll för en fungerande 

demokrati. 

 

Diskussionen handlar om hur antalet kommunrelaterade artiklar minskat sedan 1997, debatten 

2007 om Folkets hus som skapade en ökning i antalet artiklar samt hur de demokratiska 

uppgifterna blivit allt svårare att uppfylla i Strömsund. I diskussionen jämförs också 

resultaten från andra uppsatser inom området, där det konstateras att det finns både skillnader 

och likheter i resultatet. Slutligen diskuteras hyperlokala-mediers roll för bevakningen av 

Strömsund. 

 

Nyckelord: Lokaljournalistik, kommunjournalistik, Demokrati, lokaldemokrati, 

lokalredaktion, Östersunds-Posten, Länstidningen Östersund, 
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1. Inledning 
Under inledning presenteras en kort introduktion samt mediernas roll för demokratin. Syftet 

samt frågeställning med uppsatsen presenteras sist. 

1.1 Introduktion 

Sedan tonåren har jag läst min lokaltidnings artiklar och notiser. Mest lockande på den tiden 

var blåljus-artiklarna. Vad hade hänt i min uppväxtort Skurup på fredagskvällen? Det mesta 

stod i tidningen dagen efter, och man kunde snabbt få en överblick över fredagens stök eller 

lugn på sidorna om Skurups kommun. Lokaljournalistiken har alltid varit lockande. Det finns 

ett personligt värde i att läsa om sin ort och få en bild av vad som händer inom kommunens 

gränser.  

 

Lokaldemokratin har jag inte reflekterat över under min utbildning. I de flesta fall är det 

regeringen eller riksdagen som har diskuterats, och de högt uppsatta politikerna. När min 

handledare Gunnar Nygren presenterade Strömsund och berättade om avvecklingen av 

lokalredaktioner på orten ökade intresset ytterligare för ämnet. Att få skriva om en ort som på 

många sätt påminner om Skurup gjorde att jag lättare kunde relatera till Strömsund. 

 

I Strömsund har två lokalredaktioner avvecklats de senaste 20 åren, en trend man ser på flera 

orter runt om i landet. Men vad händer när de lokala medierna försvinner från orten?  Har 

antalet artiklar förändrats och i så fall hur? 

 

”För inte länge sedan träffade jag en kvinna som bor i ett område utan en lokal journalist. När 

politikerna beslutade om att lägga ner skolan där hon bor fick hon höra talas om det först när 

beslutet redan var fattat. Exemplet visar den lokala journalistikens roll att belysa och beskriva 

händelser som sedan kan ligga till grund för den samhällsdebatt som är avgörande för en 

levande demokrati. Oavsett om vi bor i Stockholm eller Strömsund.” – Alice Bah Kuhnke, 

Kultur- och demokratiminister (MP) (2016). 
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1.2 Demokratiperspektivet 

Genom medierna tar medborgarna emot information om politikers åsikter och vad de gör och 

hur de agerar, samt informeras om aktuella samhällsskeenden. De valda politikerna behöver 

också denna information samtidigt som medborgarnas åsikter och värderingar är viktiga.  

 

Press-, yttrande- och informationsfrihet är nödvändiga och viktiga punkter för en demokrati. 

Dessa tre punkter är en del av demokratidefinitionen; ett land som inte respekterar dessa 

friheter är inte demokratiskt. Genom den fria åsiktsbildningen ska massmedia förse 

medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställningen i 

samhällsfrågor, granska toppskiktet i samhället och låta olika åsikter och kulturyttringar 

komma till tals. Man brukar kalla dessa uppgifter för informations-, gransknings- och 

forumuppgiften eller mediernas demokratiska uppgifter. För att en fungerande åsiktsbildning 

och demokrati ska fungera ska medierna informera, granska och vara forum för debatt (Nord 

& Strömbäck , 2012). 

 

Inga av uppgifterna kan uppfattas som krav på medier. De stora medieföretagen förutom 

public service är privata och bestämmer själva hur och vad de ska göra. Uppgifterna kan dock 

ses som ett sätt att karaktärisera den roll som medierna bör ha i ett demokratiskt samhälle 

(Weibull & Wadbring, 2014). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsatsen är att diskutera de lokala mediernas betydelse för den lokala 

demokratin i Strömsund, under en 20-års period med nedslag på tre år, 1997, 2007 och 2017. 

Syftet är också att ta reda på hur nedläggningarna påverkar bevakningen av Strömsunds 

kommun.  

 

Frågeställningar: 

- Har mängden artiklar som rör den kommunala myndigheten och dess 

verksamhet i Strömsund förändrats i Östersunds-Posten och Länstidningen 

Östersund, och i så fall hur? 

- Har artiklarna förändrats i karaktär i form av bild, storlek, typ och 

upphovsperson, och i så fall hur?  

- Hur påverkar nedläggningarna av lokalredaktionerna i Strömsund bevakningen 

och rapporteringen av Strömsunds kommun? 
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2. Bakgrund 
I bakgrund ges en kort beskrivning av tätorten Strömsund, mediers roll och kort bakgrund för 

de medier som idag bevakar orten. I uppsatsen har Östersunds-Posten förkortats till ÖP, och 

Länstidningen Östersund till LT. 

2.1 Strömsunds kommun 

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

Statistiska centralbyrån uppgick folkmängden i Strömsunds kommun år 2016 till 11 809 

invånare, 2015 bodde 3690 av dessa i tätorten Strömsund (Anon., 2016). Strömsund likt 

många andra landsbygdsområden benämns både som medialt lågbevakade och ligger i 

medieskugga (Nygren & Althén, 2014). Kommunen kännetecknas av en låg närvaro av 

traditionella medier sedan Östersunds-Posten och Länstidningen Östersunds lokalredaktioner 

avvecklades 2002 respektive 2013 och flyttade redaktionerna till Östersund, 10 mil söder om 

Strömsund. Både ÖP och LT ägs av koncernen Mittmedia och utkommer som 6-dagarstidning 

plus digital söndagsutgåva.  

 

Strömsunds kommun har också gratistidningar. 100% Strömsund är en gratistidning som 

präglas av annonser och det redaktionella materialet består oftast av lokala företagsnyheter, 

personporträtt och politik. 100% Strömsund ägs av Mittmedia AB och kommer ut månadsvis. 

Affärsnytt Norr präglas också av annonser och fokus ligger på lokala företagsnyheter. 

Exempelvis är rubriken till en artikel i Affärsnytt Norr, ”Elon i Strömsund-en lysande affär”. 

Jämtlands Tidning är en relativt ny lokaltidning som startade maj 2014 som månadsutgiven 

gratistidning. Sedan 2015 finns den som prenumererad veckotidning (mediestudier, 2016). 

Det redaktionella innehållet består i större utsträckning av politik, skola och debattartiklar. 

Tidningen ägs av Aktiebolaget Jämtlandstidning(JT) och startades av Ralph Rentzsch som 

ansåg att det behövdes en tidning för lokal debatt och lokala nyheter (Andén, 2014). 

 

En annan hyperlokal media som har växt fram i Strömsund är Facebook. Många av grupperna 

fungerar som informations- och debattforum där medlemmarna diskuterar händelser och saker 

som är på gång i Strömsund. En av de största och mest aktiva grupperna med 2048 

medlemmar är ”Strömsunds anslagstavla” där medlemmar exempelvis lägger upp 

efterlysningar, länkar till bloggar och webbmedier, utbildningar, men också en del länkar till 

de lokala medierna. Antalet inlägg är cirka ett per dag och kommentarerna är många. Gruppen 
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kan ses som Strömsunds mest aktiva grupp för information och debatt. I många av de andra 

grupperna informeras och debatteras det om allt från gamla amerikanska bilar till rasism och 

främlingsfientlighet. 

 

I Facebook och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem (2014) gjordes en undersökning 

som visade att 41 procent av de medverkande använde Facebook minst tre dagar i veckan för 

att hålla sig orienterade om vad som händer i det lokala samhället. Lokala gratistidningar 

läses av 33 procent och andra sociala medier exempelvis lokala bloggar läses av 14 procent. 

Samtidigt menar författarna att de lokala medierna som har växt fram de senaste åren ännu 

inte har ersatts av de gamla, men att de fyller en viktigare roll i mediernas lokala ekosystem. 

 

2.2 Partipressen framväxt i Sverige 

Under senare 1800-tal växer tidningar med en mer partipolitisk profil fram. 

Socialdemokratiska partiet bildades 1889 och högern fick sitt första riksparti 1904. På 

landsbygden utvecklades både en liberal och konservativ tidningspress, och av de stora 

konservativa organen var Nya Wermlands-Tidningen (1836) i Karlstad och Borås Tidning 

(1838) i ledningen. Samtidigt växte en annan press fram, i protest mot de konservativa idéer 

och tidningar. Upsala Ny Tidning (1890) med grund i den radikala studentföreningen 

Verdandi som förde kampen för allmän och lika rösträtt på programmen, och 

Västerbottenskuriren (1990) i Umeå som var mer frisinnad och nykterhetsvänlig. 

 

I takt med en ökad marknadskoncentration luckrades kopplingen mellan partier och tidningar 

upp. Politiska förändringar påverkad partipressen och dess betydelse, under 1960-talet 

stelnade partipolitiken och en partipolitisk profil var inte lika viktig för tidningarnas ställning 

i samhället. Många redaktioner såg partianknytningen som ett hinder för att driva en 

professionell journalistik. I takt med att partipressen avtog ökade konkurrensen på 

tidningsmarknaden, för att överleva var tidningarna tvungna att ha en innehållsmässig bredd 

och framförallt bredda det politiska innehållet. Den partipolitiska pressens framväxt kom att 

prägla Sverige och övriga nordiska länder mer jämfört med vad som är vanligt i många andra 

länder. (Weibull & Wadbring, 2014) 
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2.3 Östersunds-Posten 

ÖP är en centerpartistisk morgontidning som grundades 1877 av Agaton V. T Burman. År 

1907 övergick tidningen till att bli sexdagarstidning vilket innebar att den blev Jämtlands läns 

första dagstidning. ÖP var från början en konservativ tidning och passerades av konkurrenten 

Länstidningen Östersund i början av 1980-talet. 1976 köptes tidningen upp av Centertidningar 

och tappade tack vare det många av de socialdemokratiska läsarna. ÖP tog tillbaka ledningen 

1989 och totalt i utgivningsområdet 1993. Sedan 2004 kan man läsa tidningen i tabloidformat 

och 2007 förvärvades ÖP av Mittmedia (Nationalencyklopedin, u.d.). 2016 hade ÖP en 

upplaga på 16 000 ex (tns-sifo, 2016). 2017-05-03 prenumererade 982 invånare i Strömsunds 

kommun på ÖP (Larsson, 2017). 

 

2.4 Länstidningen Östersund 

Länstidningen är en socialdemokratisk tidning som grundades 1924 i Östersund. Sedan 1927 

har den utgivits som sexdagarstidning och sedan 1947 ger LT ut endagstidningen Härjedalen. 

LT övertogs 1992 av lokala företagare samt den lokala arbetarrörelsen och 2006 såldes 

tidningen till Mittmedia. År 2013 valde LT att spara in och avvecklade lokalredaktionen i 

Strömsund, LT:s redaktion halverades till 18,5 tjänster (2013). 2015 var antalet nere på 16 

anställda (2015). Idag har ÖP och LT tidningsredaktionerna i samma hus i Östersund, där de 

bland annat samarbetar om sportmaterialet.  LT hade 2016 en upplaga på 7600 ex (tns-sifo, 

2016). 2017-05-03 prenumererade 766 invånare i Strömsunds kommun på Länstidningen 

Östersund (Larsson, 2017). 

 

2.5 Lokalbevakningen 

Både Östersunds-posten och Länstidningen Östersund har haft lokalredaktioner i Strömsund. 

2002 avvecklade ÖP samtliga av sina lokalredaktioner utom en och bildade en länsredaktion i 

Östersund. Östersunds-postens f.d. chefredaktör Bosse Svensson förklarade det med att 

tidningens måste spara in för att ha råd att bygga ett nytt tryckeri och att ”förändringen är ett 

led i en större omorganisation där redaktionerna ska delas in i fyra mera självgående grupper” 

(Lindqvist, 2002). LT valde att avveckla lokalredaktionen i Strömsund 2013. Enligt Nygren 

och Althén (2014) har en tredjedel av alla lokalredaktioner i Sverige avvecklats mellan 2004–

2014.  
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”– Vi politiker kan alltid skicka ut pressmeddelanden och få ut det som vi tycker är viktigt. 

Men det blir bara positiva nyheter. Den granskande delen kommer inte alls med. Det är en 

viktig demokratifråga att förmedla vad som händer i en kommun, oavsett om det är positivt 

eller negativt, säger hon, och konstaterar att ingen reporter har dykt upp på ett enda 

kommunfullmäktigesammanträde sedan Länstidningens redaktion lades ner”. Så här uttryckte 

sig Gudrun Hansson(S), kommunalråd i Strömsund i en artikel i SvD (Brandel, 2014). 

 

I en nyare mailkonversation med kommunalstyrelsens ordförande Susanne Hansson (S) menar 

hon att det märktes en stor skillnad i bevakningen när LT la ner sin lokalredaktion. ”Reportrar 

kommer i stort sett till kommunhuset i samband med större händelser”. Däremot är det oftast 

på plats vid kommunfullmäktigemöten, eller tar kontakt efteråt per telefon för att höra vilka 

beslut som togs. Hon menar dock att övrig rapportering av Strömsund har minskat väsentligt 

sedan lokalredaktionen la ner (2017). 

 

I Gunnar Nygrens Medieekologi – ett helhetsperspektiv på medieutveckling (2016) beskriver 

Nygren hur mediesystemen är i ständig förändring och där nyhetssystemet kan beskrivas som 

ett slags ekologiskt system. Studier visar att det finns tydliga skillnader i de olika delarna av 

landet. I storstäder med svaga lokala journalistiska ekosystem och mindre eller medelstora 

samhällen med starka egna lokala medier. I takt med att redaktioner lägger ner växer de 

”hyperlokala” medierna fram, exempelvis gratistidningar, Facebook och lokala nyhetssajter. 

Samtidigt arbetar de flesta nyhetsredaktioner med sociala medier, som fungerar som en kanal 

för att få in idéer eller research samt hålla en dialog med publiken. ÖP avvecklade sin 

lokalredaktion och centraliserade sig i Östersund 2002, tre respektive fem år senare startade 

gratistidningen 100% Strömsund och Affärsnytt Norr. 

 

 I Nygrens text beskriver han fenomenet ”Nya lokala medieformer växer, såväl 

fådagarstidningar som gratistidningar och lokala nyhetssajter. Dessa hyperlokala medier 

täcker upp en del av det som försvinner när större medier skär ner och centraliserar” (Nygren, 

2016, p. 98). Enligt Nygren kan gratistidningarna bidra till att hålla ihop det lokala samhället, 

samtidigt som det kan skapa mindre kritisk distans och ett mindre professionellt 

förhållningssätt (Nygren, 2016). 

 

I kandidatuppsatsen Superlokalt i Strömsund (2017) har Robin Nyberg och Tor Nordin gjort 

en kvalitativ undersökning för att undersöka hur hypermedier förändrar tillgången och 
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publiceringen av information samt hur hyperlokala medier påverkar de traditionella 

medieaktörernas lokala bevakning. I undersökningen framgår det att traditionella 

medieaktörer menar att Strömsund har en relativt bra bevakning, samtidigt menar anställda på 

kommunen och nya medieaktörer att den traditionella bevakningen ofta är frånvarande. I en 

intervju med chefredaktören på ÖP, Hans Lindberg framgår det att han inte tycker 

bevakningen är lägre jämfört med någon annan plats i kommunen. Han säger också att 

bevakningen relativt sätt är lite högre i Strömsund är andra områden då de ger ut 100% 

Strömsund en gång i månaden (Nyberg & Nordin, 2017). 

 

 

I Medieutredningen från statens offentliga utredningar tar fyra av tio på egen hand reda på 

vad som händer i den egna kommunen varje dag. På landsbygden och mindre orter är det 

vanligare att använda den lokala morgontidningen. Enligt Medieutredningen visar siffror på 

att 43 procent av svenskarna anser att det ibland kan finnas ett informationsunderskott. 

Informationsunderskottet gäller inte bara lokala medier, ungefär var tredje invånare upplever 

att det ibland sker förändringar i närmiljön utan att man blivit tillräckligt informerad i förväg 

(2016:80, SOU). 

 

2.6 Mediernas ekonomiska villkor 

De ekonomiska förutsättningarna för medieföretagen blir allt viktigare, och man talar ofta om 

att nyhetsmedierna blir allt med kommersialiserade. Kommersialiseringen gör att 

journalistiken blir allt mer inriktad på att locka en stor publik, och att det ekonomiska 

resultatet i allt större utsträckning blir centralt för företaget. Gunnar Nygren menar i Medier 

och medborgare i den digitala kommunen att lokaltidningarna av ekonomiska skäl 

koncentrerar sina spridningsområden, och att lokalredaktioner på orter som ses som 

olönsamma läggs ner (Nygren, 2001). I Mats Ots kapitel i Medierna och demokratin (2012) 

menar han att utvecklingen kan ge upphov till sämre journalistisk kvalitet.  

 

”Vissa hävdar att ägarkoncentrationen, kommersialiseringen och industrialiseringen av 

nyhetsproduktionen ger upphov till en likriktad journalistik av lägre kvalitet, vilket är skadligt 

för demokratin” (Ots, 2012, p. 117).  
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Journalisternas arbete påverkas också av utvecklingen, där det professionella oberoendet och 

egna valet att fatta beslut inte är en självklarhet utan styrs av företagsledningen (Djerf-Pierre 

& Wiik, 2012) 

 

 

3. Teori 
I teorikapitlet redovisas teorier som är relevanta för uppsatsen. 

3.1 Tre demokratiska modeller 

Grunden i demokratin är att det finns ett system för debatt och dubbelriktad 

informationsförmedling. Medborgarna ska informeras om vad de valda politikerna har för 

åsikter, vad de gör samt få information om aktuella samhällshändelser. Politikerna behöver 

information från medborgarna i form av åsikter och värderingar. Enligt Nord & Strömbäck är 

press-, yttrande- och informationsfrihet grundläggande friheter för att vara en demokrati. Ett 

land som inte står bakom dessa punkter räknas därför inte som demokratiskt. Journalistens 

roll är att på ett allsidigt och sanningsenligt sätt kunna informera och granska samhället för att 

ge en så korrekt bild som möjligt till invånarna (Nord & Strömbäck, 2012). 

 

 

I Medierna och demokratin (Nord & Strömbäck, 2012) skriver författarna om tre 

demokratimodeller: 

 

Den konkurrensdemokratiska modellen 

Modellen grundar sig i att folket på valdagen kan välja mellan konkurrerande eliter. Enligt 

konkurrensdemokratin agerar politikerna och medborgarna reagerar. Modellen har två 

former, den bakåtblickande sanktionsmodellen där tyngden ligger på valet och invånarnas 

möjlighet att utkräva ansvar från makthavarna. I den framåtblickande mandatmodellen ligger 

tyngden på valet som en möjlighet för invånarna att avgöra styrkeförhållandena mellan 

partierna samt att ge mandat till politiker för att genomföra den politik de går till val med. 

Journalistens roll är att tillhandahålla information om de politiska partiernas åsikter och 

värderingar, samt granskar hur den politiska makten utövas och vilka partier som kan tänkas 

samarbeta. De politiska aktörerna sätter dagordningen (Nord & Strömbäck, 2012).  

 

Den deltagardemokratiska modellen 
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Deltagardemokratiska modellen lägger tyngd vid invånarnas egna politiska deltagande. 

Genom att invånarna mobiliserar sig mellan valen och engagerar sig ges demokratin 

motståndskraft, innehåll och liv. Modellen ger den enskilda individen vinster i form av ökade 

kunskaper, sociala kontakter samt gemenskap. En kollektiv samverkan skapas vilket främjar 

en fungerande demokrati. Människors aktiva deltagande på samhällsnivå gör att beslut som 

tas blir bättre. Journalistens roll är att mobilisera invånarna politiskt samt visa hur de kan 

engagera sig och gestalta politik som en angelägenhet för alla. Journalisten ska informera om 

de politiska partierna samt andra medborgarorganisationers åsikter och värderingar. 

Journalistiken ska fungera som ett forum för medborgarna samt utgå från medborgarnas 

dagordningar (Nord & Strömbäck, 2012). 

 

Den samtalsdemokratiska modellen (deliberativ demokrati) 

Samtalsdemokratiska modellen liknar deltagardemokratiska på många plan. Skillnaden är att 

fokus i samtalsdemokratiska modellen ligger i invånarnas deltagande i de politiska samtalen 

och debatterna. Ett krav är att de politiska diskussionerna bygger på jämlikhet, en strävan 

efter gemensam förståelse, lyssnande och intellektuell öppenhet samt frånvaro av 

dominanssträvande och slutligen ses rationella och sakliga argument som den viktigaste 

punkten. Journalistikens roll är att granska den politiska makten samt tillhandahålla 

information om de politiska partiernas samt andra organisationers åsikter. Journalistiken ska 

låta alla i samhället komma till tals, inte bara samhällets toppskikt, samt att motivera, ta del av 

och delta i den samhälleliga politiska diskussionen (Nord & Strömbäck, 2012). 

 

3.2 Journalistikens demokratiska uppgifter 

I Medierna och demokratin skriver Nord & Strömbäck om att medierna är en viktig del i en 

demokrati. ”Genom att informera, granska och vara ett forum för debatt ska medierna sålunda 

bidra till en fungerande åsiktsbildning och i förlängningen en fungerande demokrati” (Nord & 

Strömbäck, 2012, p. 17). Författarna menar att det därför är viktigt att värna om det 

journalistiska innehållet i medierna, då det genom medierna de demokratiska uppgifterna kan 

uppfyllas (Nord & Strömbäck, 2012). 

 

Sverige präglas främst av den sociala ansvarsideologin men även av den frihetliga då statliga 

regleringar har minskat (Weibull & Wadbring, 2014). Dock har olika statliga utredningar 

utrett vilka funktioner medierna i landet gör för samhället. På 1970-talet började staten göra 
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omfattande pressutredningar om mediernas uppgifter i samhället, något som public service 

också ställde sig bakom. Idag talar man om mediernas tre uppgifter i samhället.  

”Informera om vad som händer i samhället, granska makten i samhället (tredje statsmakten) 

samt fungera som forum för debatt mellan och inom olika grupper.” (Weibull & Wadbring, 

2014, p. 30). 

 

Dessa uppgifter är inga krav som går att ställa på massmedierna, privata företag kan själva 

bestämma hur och vad de ska göra. Dock ses uppgifterna som ett sätt att karaktärisera den roll 

som massmedier bör ha i ett demokratiskt samhälle (Weibull & Wadbring, 2014). 

 

Politisk kommunikation handlar om relationen mellan tre huvudgrupper i samhället – 

politiska makthavare, medier och medborgare. Nygren menar att det är via medierna som den 

största delen av den politiska kommunikationen sker, och fungerar som en länk mellan 

politiker och medborgare. En förändring i en grupp påverkar också de andra grupperna, vilket 

innebär att aktörerna är beroende av varandra på olika sätt. ”När möjligheten att bilda opinion, 

att ta del av vad som händer inom kommunen och vad politikerna gör (och inte gör) förändras 

– då påverkas också den lokala demokratins funktion.”  Nygren menar att tack vare den 

digitala framväxten har medierna inte längre monopol på informationen. Politiker och 

medborgare kan mötas direkt via internet och det journalistiska arbetet har förenklats i form 

av faktainsamling från exempelvis databaser. (Nygren, 2001). 

 

Nygren har använt sig av pressutredningens tre uppgifter för att ställa delfrågor under varje 

uppgift: 

 

Den informerande uppgiften (Weibull & Wadbring, 2014). 

Handlar om hur medborgarna själva kan ta reda på information genom kommunens hemsida 

och hur användbara kommunens elektroniska källor är för reportern. 

 

Den granskande uppgiften (Weibull & Wadbring, 2014). 

Handlar om medborgare kan använda internet för att själva granska kommunen. 

 

Forum för debatt (Weibull & Wadbring, 2014). 
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Handlar om den lokala kommunala debatten och vad som händer när den splittras upp och i 

vilken utsträckning media kommer behålla sin debattuppgift. Hur påverkas deltagandet i den 

lokala debatten och vem sätter dagordningen? 

 

 

4. Tidigare forskning 
I kapitlet tidigare forskning presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. 

4.1 Medieskugga 

2014 publicerades Gunnar Nygren och Kajsa Althéns studie Landsbygd i medieskugga som 

berör lokaljournalistiken. Enligt Nygren och Althén har Sverige i grunden många och starka 

lokala dagstidningar och tillhör toppen i världen när det kommer till läsning av dagstidningar. 

Läskunnigheten i Sverige har länge varit hög och i siffror från WAN (World Association of 

Newspaper) från 2008 visar att den svenska tidningsläsningen ligger på 426 ex/1000 vuxna 

invånare. I botten hittar man länder kring medelhavet där TV är dominerande mediet 

exempelvis Italien och Spanien. Länder med svagare tidningsläsning har ofta inte samma 

starka grundval för lokal journalistik. 

 

Enligt Nygren och Althén (2014) finns det en stark koppling mellan lokala medier, lokal 

identitet och den lokala demokratin. De lokala medierna skapar gemensamma referensramar 

som läses i alla sociala grupper och bidrar till att samhället hålls ihop. Genom alla typer av 

lokalt innehåll bidrar till den lokala identiteten oavsett om det handlar om lokal politik, sport, 

nöje eller familjenyheter. 

 

Den lokala politiken är en viktig del av den lokala journalistens bevakningsområde. 

Inom kommuner och landsting administreras och styrs välfärden, och det är här den lokala 

politiska makten finns. Mindre och medelstora städer med egna dagstidningar anses vara bäst 

bevakade. Hushållstäckningen ligger på runt 60–65 procent av hushållstäckningen, vilket 

betyder att det finns större resurser för kommungranskning och lokal journalistik. 

Man ser också ett tydligt samband mellan lokala medier och intresset för lokal politik. 

Intresset för engagemang i lokala frågor grundar sig ofta i att invånarna tar del av de lokala 

medierna. Nygren menar också att det finns tydliga kunskapseffekter (Nygren & Althén, 

2014). 
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 ”De som tar del av lokala medier vet till exempel i betydligt större utsträckning vad de 

ledande politikerna i kommunen heter” (Nygren & Althén, 2014, p. 11). 

 

4.2 Lokalbevakningen av kommunerna 

I kapitlet Lokaljournalistiken och den lokala demokratin ur Medierna och demokratin (2004) 

tar Nygren upp hur kommunbevakningen ser ut i de lokala medierna. Undersökningar visar att 

det finns förändringar i bevakningen av kommunerna jämfört med 15–20 år sedan. Under 

1980-talets början präglades ämnena av trafik, stadsplaner, kultur och sociala frågor den 

centrala bevakningen. Under 1990-talet var frågor som vård, skola och omsorg centrala. Det 

största ämnesområdet är skolbevakningen som både är positiv och negativ. Den del av 

bevakningen som handlar om beslut som fattas är mindre, och medierna försöker gå in 

tidigare i beslutsprocesserna eller bevaka den löpande verksamheten i kommunerna. 

 

I en undersökning vid sydsvenskans medier 1981 dominerade partipolitiska konflikter 

kommunbevakningen och ett antal nya undersökningar visar att dessa konflikter är de 

vanligaste mellan medborgare och företrädare i kommunen. Vid valtider är dessa konflikter i 

större utsträckning mellan de lokala politikerna. Den täta koppling som tidigare fanns mellan 

lokala medier och lokala politiker är på väg att lösas upp. Lokala politiker och 

kommuntjänstemän dominerar fortfarande i artiklar och inslag. Trots detta har de lokala 

medierna get medborgarna som på något sätt drabbats av kommunala beslut utrymme i 

medierna. Under 1990-talet drog kommunerna in på omsorg och skola, vilket mötte starkt 

motstånd från medborgarna, samtidigt som det i fler kommuner blev olika former av 

samlingsstyre. Kommunerna valde att bli producenter av tjänster och service för ”kunder” av 

olika slag, en effekt av detta var att medborgarna och en politisk debatt försvann i ”köp-

säljsystem” (Nygren, 2004). 

 

Detta är några av de faktorer som Nygren menar är förändringar i de lokala mediernas 

bevakning av kommunerna. Han menar att det är ett mer mediestyrt urval i 

kommunbevakningen, även om en stor del av bevakningen fortsatt är knuten till källorna i den 

kommunala sfären. Enligt Nygren är de lokala medierna mer självständiga i relation till 

kommunen i dag jämfört med för 20–30 år sedan. Medierna väljer mer självständigt vad de 

ska bevaka och berätta om inom kommunen. En effekt är att lokala politiker inte längre har 

samma tillit till medierna, för att framföra den politik de anser vara viktig. Många kommuner 
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satsar på egna kanaler, exempelvis kommunen hemsida, där de snabbt kan informera om 

kommunens service och även ge viss insyn i politiska processer. Samtidigt som det digitala 

landskapet växer fram ändras villkoren för de lokala medierna, mångfalden minskar på många 

orter och medierna minskar sina bevakningsområden. Samtidigt menar Nygren att det varken 

blivit sämre eller bättre i de lokala mediernas kommunbevakning, men det ser annorlunda ut 

(Nygren, 2004). 

 

4.3 Nära nyheter 

I Nära nyheter – studier om kommunaljournalistik (1997) studerar Bengt Johansson 

kommunbevakningen av Göteborgsposten(GP) samt tillhörande lokaltidningar (GP Nordost, 

GP Nordväst och GP Sydväst). Johansson har studerat hur kommunala nyheter 

uppmärksammas i dagspressens nyhetsrapportering och har begränsats till bevakningen av 

kommunalpolitik under valrörelserna. De kommunala nyheterna har jämförts med 

rikspolitiska nyheter från andra tidningar  

 

Studien visar att storstadspressens nyhetsbevakning av kommunpolitiken från 1979 fram till 

1985 ökade, för att sedan avta. Det kommunalpolitiska materialet i Svenska Dagbladet och 

GP minskade med 32 respektive 11 procent, mellan 1985–1994. Däremot ökade DN och 

Arbetet mängden kommunalt material under samma period. 

 

Johansson har också analyserat hur de kommunala nyheterna utformas i form av text, bilder 

och rubriker samt hur artiklarna placeras i tidningen mellan 1985–94. Förändringar över tid 

visar att artiklarna blivit större, både i utrymme och rubrik- och bildstorlek. Små rubriklösa 

notiser har ersatts av större artiklar och Johansson menar att förändringen kan tolkas som att 

tidningen vill sätta lokalkommunala nyheter mer i centrum. Kommunala nyheter på GP:s 

förstasida förekom dubbelt så ofta mitten av 1990-talet jämfört med 1980-talet. Johansson 

menar att det inte går att fastslå att utrymmet har ökat de senaste åren, men att det finns en 

tydlig trend att kommunala nyheter fått ett större nyhetsvärde av GP än tidigare. Som mest 

bestod 55 procent respektive 35 procent av de kommunala artiklarna på förstasidan av bilder. 

Rubrikutrymmet är i genomsnitt 20 procent och textutrymmet ca 30 procent av artiklarna på 

förstasidan. Johansson menar att kommunala nyheter sällan är huvudartikeln vilket kan vara 

en orsak att det blir färre bilder i samband med kommunala artiklar. 
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GP:s bevakning av en kommunal verksamhet mellan 1985–94 hade sin tyngdpunkt i 

sjukvården som 1994 stod för sexton procent av den totala nyhetsbevakningen. Andra ämnen 

som förekommer ofta är sociala, utbildning och kulturfrågor. Tittar man på GP:s 

lokaltidningar ser man att skol, barn- och omsorg samt fritidsfrågor är mest omskrivna. 

Politiker och partier utgör ungefär en tredjedel av GP:s kommunala nyheter (Asp, et al., 

1997). 

 

4.4 Svensk forskning om lokaljournalistisk 

Forskning visar att det finns en symbios mellan lokala medier och kommunala 

politiker/tjänstemän. I en enkätundersökning med kommunpolitiker och tjänstemän visade 

resultatet att lokalmedier uppfattades ha ett stort inflytande på dagordningen, men mindre när 

det kom till besluten. Nygren menar att de lokala medierna blir allt mer lokala. Studier visar 

att de lokala medierna sluter upp bakom bygdens intressen exempelvis vid orter där det lokala 

regementet eller sjukhuset hotas av nerläggning. När ett intresse hotas fungerar de lokala 

medierna som en del i försvaret för bygden. Nygren menar att medierna gör mer självständiga 

urval och värderingar av nyheter samtidigt som partipolitiken tonas ner, för att ge plats åt 

konflikter mellan kommunen och medborgarna (Nygren, 2005).  

 

 

4.5 Lokaltidning och lokala demokratin 

I kandidatuppsatsen Lokaltidning och lokal demokrati har Jenny Tegnér gjort en kvantitativ 

innehållsanalys av 227 kommunrelaterade artiklar från Bergslagsposten samt Nerikes 

Allehanda under åren 1995, 2001, 2007 och 2013. Syftet med uppsatsen var att ta reda på ur 

bevakningen av den kommunala myndigheten i Lindesberg har förändrats från 1995 fram till 

2013, för att diskutera de lokala mediernas betydelse för demokratin i Lindesberg. I studien 

konstateras det att antalet kommunrelaterade artiklar blivit färre, något som gör det svårare att 

uppfylla de demokratiska uppgifterna. Undersökta opinionsartiklar hade också minskat, vilket 

författaren menar försvårar uppgiften att skapa en fri åsiktsbildning. I undersökningen syns en 

trend att negativa och positiva nyheter i princip helt försvunnit, de neutrala nyheterna finns 

kvar. Detta kan ses som en effekt av att rapporteringen blivit mer saklig och opartisk. Tegnér 

menar att det finns en gråzon i att granska makthavarna och att det ofta är tjänstemännen som 

representerar kommunen (Tegnér, 2013). 
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4.6 Superlokalt i Strömsund 

I kandidatuppsatsen Superlokalt i Strömsund har Robin Nyberg och Tor Nordin gjort en 

kvalitativ undersökning med politiker, chefredaktörer, journalister och informatörer. Studiens 

syfte var att undersöka hur medieaktörer i Strömsunds kommun navigerar mellan olika 

informationskanaler för att distribuera och publicera information i ett förändrat medieklimat. 

Utgångspunkten är att det finns ett behov för medborgare i landsbygdsområden att få tillgång 

till information när medieklimatet förändras. 

 

I studien framkommer det att de intervjuade har delade åsikter angående bevakningen av 

Strömsunds kommun. De traditionella medieaktörerna (ÖP) menar att Strömsund har en 

relativt bra bevakning, men att det samtidigt har blivit svårare att skapa en lokal förankring 

hos medborgarna i Strömsund. Samtidigt menar anställda vid kommunen samt nya 

medieaktörer att den traditionella bevakningen ofta är frånvarande och att det var bättre 

bevakning när lokalredaktionerna fortfarande fanns kvar (Nyberg & Nordin, 2017). 

 

5. Metod 
Under metod kapitlet presenteras den kvantitativa innehållsanalysen, urval, avgränsningar, 

metodkritik, tillvägagångssätt och validitet.  

5.1 Urval 

Studien grundar sig i en kvantitativ innehållsanalys (Nilsson, 2010) av 170 kommunrelaterade 

artiklar från Östersunds-Posten samt Länstidningen Östersund. Urvalet i analysen är 

kommunrelaterade artiklar från ÖP och LT som är publicerade mellan 22 februari-22 mars, 

1997, 2007 samt 2017. Åren är vetenskapligt intressanta då gör nedslag i tider då Strömsund 

1997, hade två lokalredaktioner, 2007, en lokalredaktion och 2017, ingen lokalredaktion. 

Tidsspannet på en månad sträcker sig över sportlovet (vecka10), vilket kan påverka 

bevakningen av Strömsunds kommun under denna veckan på grund av bemanning på 

redaktionerna. Artiklarna från 1997 samt 2007 för LT är hämtade från Kungliga Bibliotekets 

mikrofilmarkiv. Övriga artiklar är hämtade från Retriever Research (Mediearkivet). För 

webbanalysen har artiklarna hämtats från respektive tidnings hemsida.  

5.2 Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att studera kommunbevakningen i Strömsund 1997, 2007 och 2017 

mellan 22 februari till 22 mars och visa avgränsningar har gjorts i syfte att få en tydlig bild av 



16 

 

hur bevakningen ser ut. Detta innebär att artiklarna i undersökningen handlar om det den 

kommunala myndigheten i Strömsund ansvarar för, artiklarna benämns i uppsatsen som 

”kommunrelaterade”. I insamlingen av data har exempelvis skolans matsedel solats bort, då 

den inte ses som kommunbevakning, även om den går under kommunens budget. Artiklar av 

typen debatt eller insändare som rör Strömsunds kommun är undersökta. Bilagor, annonser, 

dagens ris/ros och serier i de undersökta tidningarna är inte analyserade utan fokus ligger på 

det redaktionella materialet (Nilsson, 2010). 

 

 

5.3 Metodkritik 

Metoden kvantitativ innehållsanalys är en mycket användbar metod för att göra ett större 

material tillgängligt för analys, exempelvis för att jämföra olika medier, genrer, tidsperioder 

eller innehållsteman. Med metoden kan man få svar på frågor som hur ofta eller frekvent olika 

kategorier förekommer samt hur stort utrymme i tid och rum kategorierna får. Exempelvis är 

metoden användbar då uppsatsen gör nerslag på tre år, där en månads data (artiklar) samlas in 

från varje år. Metoden gör det också möjligt att samla ihop och gå igenom data på relativt kort 

tid, vilket är väsentligt för uppsatsen då den är tidsbegränsad (Nilsson, 2010).  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har kritiserats då den ansetts endast analysera separata 

delar av innehållet och därmed påverka helhetsperspektivet negativt. Viss kritik har också 

riktats mot att det finns bristande förutsättningar att tolka och på ett djupare plan förstå 

innehållet (Esaiasson, et al., 2017). Undersökningen hade kunnat kompletteras med en 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer av journalister, politiker och medborgare i 

Strömsund. Den begränsade tiden för uppsatsen gör att detta inte är möjligt. 

 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Totalt har 170 artiklar analyserats enligt ett kodschema med 22 variabler (Nilsson, 2010). 

Artiklarna har kodats efter bland annat genre, storlek och ämne. Kategorin Ämne har 13 

variabelvärden. I analysen finns det nio variabler för källor som talar om vem/vad som 

förekommer eller inte förekommer i artiklarna, exempelvis kommunpolitiker, föreningar eller 

medborgare. Dessa variabler är kodade så att om de framträder som passiva kommer de 

räknas som att de förekommer i artikeln. I analysen har artiklar med flera texter under 

gemensam rubrik kodats som en artikel, detta räknas som en analysenhet (Nilsson, 2010).  
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Kodschemat (Se bilaga) är utvecklat av Gunnar Nygren, men vissa av variablerna har ändrats 

för att passa uppsatsen. Innan kodningen började gjordes en provkodning av kodschemat för 

att säkerhetsställa att variablerna fungerar samt att variabelvärdet stämmer. Provkodningen 

gjordes på 10 artiklar, och efter kontroll började programmeringen i SPSS. 

 

 

5.5 Validitet 

Begreppet validitet används för att för att ta reda på om den empiriska undersökningen passar 

ihop med den teoretiska nivån. Validitet kan delas in i tre grupper: begreppsvaliditet, 

reliabilitet och resultatvärde. Det första, begreppsvaliditet handlar om hur teorin kan 

översättas i de kvantitativa undersökningarna och att det inte ska finnas några systematiska fel 

i analysen. Relabilitet handlar om att slumpmässiga eller osystematiska fel i undersökningen 

inte ska förekomma. Exempelvis kan bristande reliabilitet orsakas av slump- och slarvfel 

under datainsamlingen och databearbetningen. Resultatet av begreppsvaliditet och reliabilitet 

bestämmer sedan hur resulutatvaliditeten blir. 

 

Innan kodningen började gjordes en provkodning av 10 artiklar från det insamlade materialet, 

för att kontrollera att kodschemat var användbart. Efter provkodningen lades variabeln ”bild” 

till för att få en bredare förståelse för karaktären i artiklarna. Under undersökningens gång 

upptäcktes ett från vikande mönster i undersökningen, artiklarna ökade mellan 1997 och 

2007. Viss osäkerhet kring begreppsvaliditet och reliabilitet skapades och en extra kontroll 

gjordes för att ta reda på om det fanns några fel i datainsamlingen. Efter kontroll framgick det 

dock att debatten om Folkets hus i de undersökta medierna påverkade antalet artiklar under 

denna perioden. Svag begreppsvaliditeten samt bristande reliabiliteten kunde med andra ord 

uteslutas i detta fallet (Esaiasson, et al., 2017). 

 

 

 

 

6. Resultat och analys 
I resultat presenteras insamlad data i form av diagram och tabeller. En analys av de 

undersökta tidningarnas webbsidor gjordes i syfte att jämföra webb med tidningsinnehållet 

2017. Då de var i princip identiska kommer webbanalysen inte redovisas. Det totala antalet 

artiklar i undersökningen, är 170 artiklar.  
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6.1 Artikelökningen 1997–2007 

I kommunvalet hösten 2006 blev det lokala partiet Rättvis demokrati (RD) invald i 

kommunfullmäktige och blev därmed Strömsunds näst största parti (2006). RD hamnade dock 

i blåsväder och de borgliga partierna avslutade samarbetet med partiet i december 2007. I 

undersökningen syns en tydlig trend mellan 1997 och 2007, då antalet artiklar ökade. En 

möjlig anledning till ökningen kan vara debatten om Folkets hus, huruvida det skulle läggas 

till försäljning eller inte. De olika partierna var oeniga i frågan, och både borgarna och 

arbetarrörelsen hade svårt att komma fram till ett gemensamt beslut. Medborgarna i 

Strömsund gav sin röst hörd vilket tydligt syns under figur 6:4 samt under figur 6:2 i 

resultatet. Genom medierna kunde publiken (medborgare, företagare etc.) föra en debatt, och 

på så sätt låta politikerna få information om deras åsikter. De lokala medierna slöt upp bakom 

medborgarna i frågan om Folkets hus, och fungerade som ett försvar för bygden, och 

Strömsund (Nygren, 2005). Även om Strömsund under denna tiden endast präglades av LT:s 

lokalredaktion, var det ett omskrivet ämne också i ÖP. Även om det var en tydlig ökning i 

artiklarna 2007, sjönk det totala antalet artiklar drastiskt 2017.  

 

6.2 Antal artiklar 

I figur 6:1 redogörs antalet kommunrelaterade artiklar, uppdelat på de undersökta tidningarna 

och år. Första undersökningsåret låg de bägge tidningarna på en liknande nivå baserat på 

antalet artiklar. 2007 hade ÖP:s rapportering stigit med några få artiklar, men LT ökade 

betydligt mer. Att ha i åtanke är att ÖP avvecklade lokalredaktionen 2002. 2017 står 

Strömsund utan någon lokalredaktion från respektive tidning och bevakningen har sjunkit 

drastiskt och är nu nere på 12 artiklar i ÖP och 17 artiklar i LT. 

 

 



19 

 

 
 
Figur 6:1  

Totalt antal kommunrelaterade artiklar i Länstidningen Östersund(LT) och Östersunds-Posten(ÖP) mellan 22 

februari-22 mars under de undersökta åren. Är flera texter samlade under en gemensam rubrik är dessa kodade 

som en artikel.  

 

 

6.3 Nyhetstext, debatt eller krönika 

Figur 6:2 visar hur förekommande nyhetstext, debattartiklar och krönikor var i Östersunds-

Posten samt Länstidningen Östersund. I diagrammet ser man en ökning av antalet 

debattartiklar, speciellt i LT. Anledningen till ökningen var den pågående konflikt om Folkets 

Hus som präglade kommunen, vilket lede till en omfattande debatt. Det är dock tydligt att 

antalet debattartiklar har sjunkit, tydligast i ÖP som 2017 inte hade någon debattartikel. 

Krönikor är en väldigt liten grupp, vilket gör det svårt att se något speciellt mönster under de 

undersökta åren.  
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Figur 6:2  

Artikeltyper av kommunbevakningen i Länstidningen Östersund(LT) och Östersunds-Posten(ÖP) mellan 22 

februari-22 mars 1997,2007 och 2017.  

 

 

 

6.4 Storlek 

Figur 6:4 visar hur förekommande olika storlekar på innehållet i de undersökta tidningarna är. 

Notiser har ökat i antal i LT mellan 1997 och 2007, för att sedan totalt försvinna under 2017 i 

båda de undersökta tidningarna. Artiklar med flera komponenter, alltså större artiklar har ökat 

i ÖP sedan 2007. 

 

 

 
 
Figur 6:3  

Totalt antalet kommunrelaterade artiklar baserat på storlek från Länstidningen Östersund(LT) och Östersunds-

Posten (ÖP) mellan 22 februari-22 mars, 1997, 2007 och 2017. 
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6.5 Bild 

Figur 6:5 visar hur förekommande bilder är i de undersökta tidningarna. Grafik förekom flest 

gånger i LT 2007. Läsarbilder, förekom inte under 2007 i någon av tidningarna, men ökade 

sedan i både LT och ÖP. Arkivbilder i LT har ökat med två artiklar, och ligger på samma nivå 

i ÖP mellan 2007–2017. Samtidigt har bilder tagna av en journalist eller fotograf minskat i de 

undersökta tidningarna. Artiklar som inte innehåller bild har sjunkit drastiskt i både LT och 

ÖP.  

 

 

 
 
Figur 6:4  

Artiklar där bilder förekommer av kommunbevakningen i Länstidningen Östersund (LT) och Östersunds-Posten 

(ÖP) mellan 22 februari-22 mars 1997,2007 och 2017.  
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6.6 Upphovsperson 

Figur 6:6 visar vem som är upphovsperson till artikeln. Artiklar där det inte varit möjligt att 

avgöra vem som har skrivit den ökade mellan 1997–2007. 2017 var denna typ av artiklar i 

princip helt borta från tidningarna. Artiklar där publiken var upphovsperson, exempelvis 

läsare ökade mellan 1997–2007, vilket kan bero på debatten om försäljningen av Folkets hus 

då många medborgare gjorde sin röst hörd. De har sedan 2007 minskat och i ÖP fanns inte en 

artikel skriven av publik. Artiklar som är skrivna av en anställd journalist har totalt sett sjunkit 

mellan 1997–2017. 

 

 

 

 

 
 

Figur 6:5  

Antalet artiklar baserat på upphovsperson i Länstidningen Östersund (LT) och Östersunds-Posten (ÖP) mellan 

22 februari-22 mars 1997, 2007 och 2017. Med upphovsperson menas personen som har skrivit artikeln.  
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6.7 Ämnen 

Totalt sett har antalet artiklar som handlar om kommunpolitik i Strömsund sjunkit sedan 

1997. Artiklar som handlar om skola låg på ungefär samma nivå mellan 1997 och 2007. 2017 

hade antalet skolartiklar i stort sett försvunnit helt ur bevakningen. Sjukvård är ett ämne som 

helt försvunnit ur bevakningen. Liknande trend ser man i artiklar som handlar om sociala 

frågor, äldreomsorgen och trafikfrågor som generellt sett kan ses som viktiga frågor. 

 

 

Figur 6:6  

Förekommande ämnen i kommunbevakningen av Strömsund i Länstidningen Östersund (LT) och Östersunds-

Posten (ÖP) mellan 22 februari-22 mars 1997, 2007 och 2017.  

 

 

 

 

 

 

  1997 2007 2017 
Ämne LT ÖP LT ÖP LT ÖP 

Kommunpolitik 13 10 17 14 5 9 

Skola 8 5 8 6 1 0 

Sociala frågor 0 0 2 0 1 0 
Älderomsorgen 0 0 0 1 1 0 

Lokal Kultur 0 0 4 3 0 0 

Fritidsaktiviteter 2 1 0 0 2 2 
Arbetsmarknad 2 3 3 3 2 0 

Lokalt företagande 2 1 5 1 0 0 
Sjukvård 4 4 1 4 0 0 

Trafik 0 0 0 1 1 0 

Miljöfrågor 0 0 2 2 3 0 
Övrigt 0 8 1 0 1 1 

Totalt 31 32 43 35 17 12 

                     63                    78                    29 
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6.8 Ton 

Vissa av artiklarna har haft varierande ton när det gäller att skildra vissa händelser. För att 

mätta detta har artiklarna kodats som neutrala, negativa eller positiva i relation till vad det 

skrivs om. Artiklar där innehållet är balanserat, och där bägge sidor kommer till tals har 

kodats som neutral. Artiklar där det är svårt att avgöra ton har kodats som ”Går ej att avgöra” 

Artiklar med en negativ ton i innehållet, exempelvis i en artikel från Östersunds-Posten om 

kommunens bokslutsunderskott (Hopstadius, 1997) har kodats negativt då det framkommer 

att kommunen har misskött sig. De artiklar med ett positivt innehåll om kommunen 

exempelvis en artikel om att Strömsunds befolkning ökat (Lundin, 2017) har kodats positivt. 

Neutrala artiklar har totalt sett sjunkit. Antalet negativa artiklar var relativt förekommande de 

två första undersökningsåren men har i stort sett försvunnit ur bevakningen 2017. Artiklar 

med en positiv ton har totalt sett också sjunkit. 

 

 
 

Figur 6:7  

I figur 6:8 presenteras tonen i de undersökta artiklarna från Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund 

22februari-22mars 1997, 2007 och 2017. 
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6.9 Kritik 

Figur 6:9 beskriver huruvida kritik riktas mot någon aktör i artikeln. Exempelvis i en artikel 

där medborgarna i Strömsund skrivit protestlistor för att försöka stoppa kommunens planer på 

en ny sophantering (Ljungmark, 1997) har kodats som ”ja”, då medborgarna kritiserar 

kommunen. Artiklar där det inte riktas någon kritik har kodats ”Nej” och artiklar där det inte 

går att avgöra har kodats som ”Går ej att avgöra”. Artiklar som riktade kritik mot en aktör har 

totalt sett sjunkit från 30 artiklar till 6 artiklar. De artiklar som har kodats ”Ja” och ”Går ej att 

avgöra” har totalt sett också sjunkit. 

 

 

 

 
 

Figur 6:8  

Artiklar där det riktas kritik mot någon aktör i Länstidningen Östersund (LT) och Östersunds-Posten (ÖP) 

mellan 22februari-22mars 1997, 2007 och 2017.  
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6.10 Mediereferenser 

Figur 6:9 visar resultatet av artiklar där de undersökta tidningarna refererade till andra 

mediekällor. Den största skillnaden är blogg och webbmedier som i större utsträckning 

används som referens 2017. Public service (SVT) förekom endast en gång som mediereferens. 

 
 

Figur 6:9  

I figuren ovan presenteras vilka medier det refereras till i Länstidningen Östersund (LT) och Östersunds-Posten 

(ÖP) mellan 22 februari-22 mars 1997, 2007 och 2017.  
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6.11 Källor 

De artiklar där människor fått uttala sig, eller en beskrivning av ett politiskt beslut ur ett 

protokoll, exempelvis” Fullmäktige i Strömsund klubbade på onsdagen igenom investeringar 

för 40 miljoner i en tilläggsbudget” har kodats som kommunpolitiker. Både kommunpolitiker 

och kommuntjänstemän har totalt sett sjunkit under de undersökta åren. En annan källa som i 

stort sett har försvunnit ur bevakningen är sjukvårdsanställda. Hur ofta förekommer då 

medborgarna i bevakningen? De två första undersökningsåren var medborgare relativt 

förekommande i artiklar, både i LT och ÖP. Sista undersökningsåret har dock antalet artiklar 

med medborgare, kommuntjänstemän och kommunpolitiker lagt sig på en snarlik nivå. 

Anställda var också relativt förekommande i antal de två första undersökningsåren, men 

minskade kraftigt sista undersökningsåret. Totalt sett har det skett en minskning i antalet 

artiklar under de undersökta åren.  

  1997 2007 2017 

Källa LT ÖP LT ÖP LT ÖP 

Kommunpolitiker 16 27 22 21 11 5 

Rikspolitiker 1 4 3 0 2 1 

Kommuntjänsteman 11 17 10 10 7 4 

Företagare 5 5 8 4 3 2 

Anställd/facklig företrädare 14 8 10 4 0 1 

Facklig företrädare förening 3 3 1 4 3 1 

Polis, åklagare, advokat 0 0 1 0 0 1 

Räddningstjänst 0 1 1 1 0 0 

Sjukvårdsanställda 5 5 2 4 1 0 

Experter 4 0 2 1 0 0 

Kulturutövare 1 1 3 2 2 0 

Medborgare 13 11 17 13 9 6 

Totalt 73 82 80 64 38 21 

 148 144 59 

 

 
Figur 6:10  

Huvudsaklig källa i kommunbevakningen av Strömsund i Länstidningen Östersund (LT) och Östersunds-Posten 

(ÖP) mellan 22 februari-22 mars 1997, 2007 och 2017. 
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7. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur två lokaltidningars bevakning av den kommunala 

myndigheten i Strömsund har förändrats över en 20-års period med nedslag på tre år, 1997, 

2007 och 2017, för att diskutera de lokala mediernas betydelse för den lokala demokratin.  

 

 

 

De frågeställningar som uppsatsen utgår från: 

 

- Har mängden artiklar som rör den kommunala myndigheten och dess 

verksamhet i Strömsund förändrats i Östersunds-Posten och Länstidningen 

Östersund, och i så fall hur? 

- Har artiklarna förändrats i karaktär i form av bild, storlek och genre, och i så 

fall hur?  

- Hur påverkar nedläggningarna av lokalredaktionerna i Strömsund bevakningen 

och rapporteringen av Strömsunds kommun? 

 

  

 

 

7.1 Förändringen i artiklarna 

 

Resultatet visar främst att mängden kommunrelaterade artiklar har förändrats i antal och i 

karaktär. En orsak kan vara Mittmedias köp av ÖP och LT samt centraliseringen av LT:s 

lokalredaktion till Östersund vilket kan ha påverkat bevakningen av Strömsund.  

 

Storleksmässigt har bevakningen av den kommunala verksamheten minskat sedan 2007. 

Notiser har i stort sett försvunnit sedan 2007, och var 2017 nere på 0 notiser. För att 

återkoppla till Johanssons studie Nära nyheter ser man en liknande trend i denna uppsats, där 

notiser försvinner för att ge plats åt större artiklar (Asp, et al., 1997). Att just notiserna sjunkit 

så drastiskt kan vara ett resultat av att bevakningen har centraliserats och det stora avståndet 

reportrar måste ta sig för att samla in information. Detta kan också vara en orsak till att antalet 

arkiv- och läsarbilder ökade fram till 2017. Artiklar och större artiklar präglar ÖP och LT 
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2017, vilket enligt Johansson menar kan tolkas som att tidningarna vill sätta lokalkommunala 

nyheter mer i centrum (Asp, et al., 1997). 

 

Det minskande antalet kommunnyheter om Strömsunds kommun kan ha negativa effekter på 

den lokala demokratin. En effekt kan vara att medborgarna inte får den informationen de 

behöver för att sätta sig in i den lokala politiken, vilket i sin tur påverkar demokratin. Detta 

kan kopplas ihop med medieutredningens siffror som visar på att 43 procent av svenskarna 

anser att det ibland kan finnas ett informationsunderskott (2016:80, SOU). För att återkoppla 

till Nygrens citat ur Medierna och medborgare i den digitala kommunen ”När möjligheten att 

bilda opinion, att ta del av vad som händer inom kommunen och vad politikerna gör (och inte 

gör) förändras – då påverkas också den lokala demokratins funktion” (Nygren, 2001). 

Sammanfattningsvis kan man säga att medierna, som ska fungera som en länk mellan 

politiker och medborgare, påverkas vilket i sin tur kan leda till en försämrad demokrati.  

 

 

 

7.2 Lokalredaktionernas centralisering 

 

ÖP och LT:s centralisering hade sin grund i ekonomiska villkor, det var helt enkelt olönsamt 

att driva lokalredaktionerna i Strömsund vilket enligt Mart Ots (2012) kan ge upphov till 

likriktad lägre journalistisk kvalité, som kan vara skadligt för demokratin. Trots att ÖP:s 

lokalredaktion avvecklades 2002, fem år före undersökningsåret 2007, syntes en ökning i 

antal artiklar. Anledningen till ökningen tas upp 7:1, då det pågick en debatt angående 

försäljningen av Folkets hus. Den sammanlagda bilden är dock att det har skett en minskning i 

antalet kommunrelaterade artiklar om Strömsund, speciellt tydligt är det mellan 2007–2017. 

Efter LT:s avveckling av lokalredaktionen 2013 gjorde kommunalråd Gudrun Hansson (S), en 

intervju med SvD (Brandel, 2014). Hon menade att bevakningen av Strömsund i stort sett 

försvunnit och att det inte har funnits någon reporter på ett enda 

kommunfullmäktigesammanträde. Effekterna av detta kan vara många, men de mest kritiska 

är att medborgarna i allt större utsträckning inte får den information de behöver om 

makthavarna i Strömsund då det inte finns reportrar på plats i kommunhuset för att bevaka. 

Samtidigt menar Nygren (2004) att medierna mer självständigt väljer vad de ska bevaka och 

berätta om inom kommunen, vilket påverkar tilliten mellan de lokala politikerna och 

medierna.  
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 Hyperlokala-medier har växt fram, även i Strömsund som i dagsläget präglas av två 

gratistidningar varav en, Affärsnytt Norr, har sin redaktion på orten. Det är möjligt att dessa 

gratistidningar i viss utsträckning täcker upp tomrummet som skapades efter nedläggningarna. 

I 100 % Strömsund senaste nummer hittar man dock endast två artiklar som handlar om 

Strömsunds kommunpolitik (2017)  

 

 

  

 

7.3 Journalistikens demokratiska uppgifter: Informera 

 

Hur har då Länstidningen Östersund och Östersunds-Posten klarat av uppgiften ”informera”? 

Sedan 2007 har det skett en kraftig minskning i antalet artiklar i de undersökta tidningarna, 

vilket också innebär att mängden information som når invånarna i Strömsund har minskat. En 

effekt av detta kan vara att medborgarna inte i lika stor utsträckning får ta del av 

samhällsskeenden eller problem inom kommunens gränser. Notiser, som ofta rapporterar om 

mindre händelser eller beslut har helt försvunnit ur bevakningen och ersatts av artiklar, vilket 

tyder på att artiklar prioriteras före notiser. Ett liknande resultat kom Johansson fram till i 

undersökningen Nära nyheter, där notiser ersattes av större artiklar (Asp, et al., 1997). Enligt 

Nord och Strömbäck (2012) är medierna viktig för demokratin då de ”Genom att informera, 

granska och vara ett forum för debatt ska medierna bidra till en fungerande åsiktsbildning och 

i förlängningen en fungerande demokrati”. Tittar man på resultatet synd en nedåtgående trend 

vad det gäller att informera invånarna i Strömsund. Dock bör man ha i åtanke att hyperlokala-

medier också används av invånarna för att få information om orten. 

 

  

7.4 Journalistikens demokratiska uppgifter: Granska 

 

Den totala bilden är att artiklar som handlar om kommunpolitik drastiskt minskat sedan 2007, 

vilket betyder att både LT och ÖP i allt större utsträckning har svårare att granska 

kommunalpolitiken. I ett längre perspektiv betyder detta att Strömsunds kommun kan komma 

undan med beslut eller problem, då risken att det rapporteras om i de undersökta tidningarna 

har sjunkit. Samtidigt får medborgarna inte i lika stor utsträckning veta vad som sker i 
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kommunhuset, vilket kan påverka deras kunskap om vilka beslut som har tagits och vem som 

är ansvarig. Den granskande uppgiften kan också kopplas ihop med figur 6:8, där det tydligt 

framgår att antalet negativa artiklar i stort sett försvunnit ur rapporteringen. Samma trend syns 

i figur 6:9 där antalet artiklar som det riktas kritik mot en aktör har sjunkit drastiskt. En orsak 

till detta är att tidningarna inte lika aktivt granskar kommunen, vilket kan leda till att 

kommunen och dess makthavare i större utsträckning kan göra som de vill. Artiklar där källan 

är kommunpolitiker har sjunkit kraftigt sedan 1997, tydligaste exemplet är ÖP som hade 27 

artiklar där kommunpolitiker förekom som källa. 2017 var siffran nere på 5 stycken artiklar. 

Ett intressant resultat är källan ”Medborgare” som i grova drag ligger på samma antal artiklar 

som kommunpolitiker och några få fler än tjänstemän. Medborgarna förekommer alltså fler 

gånger än kommunens tjänstemän. Jämfört med föregående undersökta år har antalet artiklar 

lagt sig på en liknande nivå mellan kommunpolitiker och medborgare. 

 

7.5 Journalistikens demokratiska uppgifter: Forum för debatt 

 

Resultatet pekar på att uppgiften ”Att vara forum för debatt” är svår att uppfylla. Sammanlagt 

i LT och ÖP publicerades 2 debattartiklar under 2017. Liknande trend synd i upphovsperson 

där antalet artiklar skrivna av ”publik” i stort sett också försvunnit. Frågan är om detta är en 

effekt av att medborgarna läser mindre om Strömsund och därför inte har tillräckligt med 

information om ämnet för att göra sin röst hörd, eller om hyperlokala-medier har förändrat 

uppgiften. I samband med denna uppsats har data om de 20 största facebookgrupperna i 

Strömsund kartlagts. I dessa grupper syns i många fall tydliga tecken på informationsutbyte 

samt debatter mellan medlemmarna om händelser inom Strömsund. För invånarna kan 

Facebook ha blivit en allt viktigare plattform för debatter och informationsutbyte. I Medierna 

och demokratin konstaterar författarna att ”Genom att […] och vara forum för debatt ska 

medierna sålunda bidra till en fungerande åsiktsbildning och I förlängningen en fungerande 

demokrati” (Nord & Strömbäck , 2012). Undersökningen visar att tidningarnas uppgift att 

skapa en fungerande åsiktsbildning för Strömsunds invånare har sjunkit kraftigt de senaste 10 

åren. 

 

7.6 Demokratimodellerna 

 

Kopplar man ihop resultatet i undersökningen med de olika demokratimodellerna (Nord & 

Strömbäck, 2012) kan man se både styrkor och svagheter. De artiklar som det riktas kritik 



32 

 

mot en aktör har sjunkit kraftigt, vilket kan göra det svårare för invånarna att engagera sig på 

samhällsnivå för att påverka de beslut som tas, vilket ses som en viktig punkt i den 

deltagardemokratiska modellen. Samtidigt pekar resultatet på att journalistikens roll i allt 

större utsträckning blir svårare att uppfylla, då antalet artiklar som ska informera, granska och 

vara forum för debatt kraftigt minskat.  

 

Sett ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv visar resultatet på att medborgarna förekommer 

nästan lika ofta som kommunpolitiker under 2017. I den samtalsdemokratiska modellen ligger 

fokus på invånarnas deltagande i de politiska samtalen och debatterna. Att de i stora drag är 

lika framträdande som källa kan ses som positivt ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv.  

 

Ur ett konkurrensdemokratiskt perspektiv där grunden ligger på valet och medborgarnas 

möjlighet att utkräva ansvar från makthavarna är det svårare att ge en tydlig bild då de 

undersökta åren inte är valår. Att kommunpolitiska artiklar förekommer i mindre utsträckning 

kan dock ses som negativt då invånarna inte får en tydlig bild av styrkeförhållandena mellan 

de olika partierna och på så sätt inte får tillräckligt med information för att välja parti (Nord & 

Strömbäck, 2012). 

 

7.7 Strömsund och Lindesberg 

 

Jämför man resultatet i denna uppsats med exempelvis Jenny Tegnérs Lokaldemokrati och 

lokaltidningar (Tegnér, 2013) ser man vissa likheter och skillnader. Generellt sett ser man en 

tydlig likhet i hur antalet artiklar totalt sett har minskat. Tegnérs resultat pekade på att 

opinionsartiklar (debattartiklar, i denna undersökning) har minskat kraftigt i antal, vilket man 

kan se även i denna undersökning. I Tegnérs undersökning förekommer privatperson 

(medborgare, i denna uppsatsen) sällan, och politiker förekommer mest. Ett annat resultat ser 

man i denna uppsatsen, där antalet artiklar är mer utjämnad mellan kommunpolitiker, 

tjänstemän och medborgare i Strömsund.  

 

I uppsatsen Superlokalt i Strömsund menar författarna att det råder delade meningar om hur 

bevakningen av Strömsund ser ut. I den kvalitativa undersökningen framgår det att 

kommunalråd och hyperlokala-medier att det många gånger råder total frånvaro av lokala 

medier i Strömsund. Samtidigt menar Hans Lindeberg, chefredaktör på ÖP, att bevakningen 
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av Strömsund är lite högre jämfört med andra områden då de ger ut 100% Strömsund en gång 

i månaden. Resultatet i denna uppsatsen pekar i en annan riktning, där antalet artiklar sjunkit 

kraftigt de senaste 10 åren och exempelvis rapporteringen om skolfrågor i princip försvunnit 

ur bevakningen (Nyberg & Nordin, 2017).  

 

7.8 Reflektioner 

 

Sedan Strömsund förlorade två lokalredaktioner ser man hur antalet artiklar som handlar om 

kommunen minskat, vilket gör att invånarna får veta mindre om sin ort. Att artiklarna har 

minskat bör ses som något som är dåligt för demokratin. Informations, granskning och debatt-

forumet försvinner i det minskande antalet artiklar i de undersökta tidningarna. Samtidigt ser 

man att när det sker något som invånarna ställer sig emot står lokaltidningarna på 

medborgarnas sida och fungerar som en länk mellan medborgare och politiker. Försäljningen 

av Folkets hus 2007 är ett sådant exempel. Det hade varit intressant att se hur en liknande 

situation hade sett ut idag. Hade de lokala medierna varit lika aktiva som de var 2007? 

Troligtvis inte. Den debatt som 2007 fördes i ÖP och LT hade med stort sannolikhet förts på 

sociala medier istället. 

 

Medborgarna i Strömsund förekommer 2017 nästan lika ofta som både kommunpolitiker och 

tjänstemän vilket kan vara positivt för en pågående debatt, då bägge sidor får lika stort 

utrymme och ges samma möjlighet att då sin röst hörd.  Att det har blivit så kan också ses 

som ett resultat av en lågbevakad kommun, där journalisterna i mindre utsträckning väljer att 

prata med medborgarna istället för att granska makthavarna. 

 

 

8. Slutsatser 
 

Avslutningsvis kan man konstatera att bevakningen av Strömsunds kommun har minskat 

drastiskt under de undersökta åren. Antalet artiklar har minskat, både i storlek och genre. 

Notiser har helt försvunnit ur bevakningen under 2017, samtidigt ser man att antalet läsar- och 

arkivbilder har ökat. Sett ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv kan det ses positivt att 

medborgarna i stor utsträckning förekommer lika ofta som kommunpolitiker och tjänstemän. 

Den journalistiska uppgiften ”att vara forum för debatt” kan ses som fungerande 2007, då 
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tidningarna fungerade som forum för både medborgare och politiker för att föra sin talan om 

en eventuell försäljning av Folkets Hus i Strömsund. 10 år senare hade antalet debattartiklar 

sjunkit drastiskt. Att antalet artiklar där det riktas kritik mot en aktör har minskat kan ses som 

att tidningarna inte granskar kommunen lika aktivt. 

 

I de uppsatser som har skrivits tidigare om Strömsund och Lindesberg ser man både skillnader 

och likheter i resultatet. I Jenny Tegnérs uppsats (2013) ser man liknande resultat med 

sjunkande antal artiklar om Lindesbergs kommun. Chefredaktören på ÖP menar att 

Strömsund är lite högre bevakat jämfört med andra områden, vilket inte framgår i resultatet i 

denna uppsats. Att det finns hyperlokala-medier som täcker upp vis del av bevakningen är 

dock viktig att tillägga. 

 

Mediernas demokratiska uppgifter har under de sista 20 åren blivit allt svårare att uppfylla i 

Strömsund. Den lokala demokratin lider i Strömsund, vilket framgår tydligt i resultatdelen. 

De lokala medierna rapporterar i betydligt mindre utsträckning 2017 jämfört med både 1997 

och 2007. Demokratin är fortfarande fungerande, men invånarna har inte samma 

förutsättningar att bli informerade vilket kan försämra det demokratiska läget i Strömsund, 

både för politikerna och medborgare. Att medborgarna inte har samma tillgång till 

information gör att beslut som tas i kommunhuset i mindre utsträckning når invånarna vilket 

kan påverka utvecklingen av Strömsund. Om de diskussioner eller beslut som politikerna tar i 

kommunhuset inte når invånarna i Strömsund kommer förändringar ske, som kanske inte 

invånarna håller med om eller sätter sig emot. Utvecklingen i Strömsund, exempelvis viktiga 

frågor som skola, sjukvård eller infrastruktur kan påverkas negativt om medborgarna inte får 

reda på besluten i tid.  

 

En intressant uppföljning på denna uppsats hade varit att göra en kvantitativ studie, med 

utgångspunkt på veckorna innan kommunvalet, för att jämföra om de lokala medierna är mer 

aktiva i bevakningen under denna perioden. Det hade givit en breddare och intressant 

uppföljning på hur de lokala medierna rapporterar om Strömsund vid valet. 
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Bilaga 1. Kodschema 

 

V1 Kommun       V9 Vilken ton dominerar i nyheten i  

                relation till det som beskrivs. 

1.     Strömsund             

          1.     Positiv   

          2.     Negativ   

V2 År         3.     Neutral    
        4.     Går ej att avgöra 

1      1997             

2      2007       V10 Uttalas det kritik mot någon aktör i 

artikeln? 

3      2017             

          1.     Ja   

V3 Medium         2.     Nej   

1      Länstidningen Östersund     3.     Går ej att avgöra 

2      Östersunds-Posten           

          V11 Refereras det till andra medier som 

källa eller ursprung för nyheten? 

V4 Genre               

1.     Nyhetstext       1.     Betalda tidningar 

2.     Insändare/debatt     2.     Gratistidningar 

3.     Krönika/kolumn     3.     Lokalsajt   

          4.     Blogg eller andra webbmedier 

V5 Storlek         5.     Sociala medier 

1.     Notis       6.     SR   

2.     Artikel       7.     SVT   

3.     Artikel med flera komponenter 

      (Stor artikel) 

8.     Nej   

                

V6 Bild         V12 Vilken typ av källor förekommer i 

artikeln (Ja/Nej på varje) 

1.     Ingen bild             

2.     Nytagen bild av journalist        

eller fotograf 

  1.     Lokalpolitiker   

3.     Arkivbild       2.     Rikspolitiker   

4.     Läsarbild       3.     Lokaltjänstemän 

5.     Grafik       4.     Företagare   

          5.     Anställda/fackliga 

      företrädare 

V7 Upphovsperson       6.     Företrädare för föreningar              

(ej politiska partier) 

1.     Anställd journalist     7.     Polis, åklagare och advokater 

2.     Läsare/publik       8.     Räddningstjänst 

3.     Nyhetsbyrå       9.     Sjukvårdsanställda 



 

4.     Ej möjlig att avgöra     10.  Experter   

          11.  Kulturutövare   

V8 Ämne (Huvudsakligt I ingress och vinkel)   12.  Medborgare   

                

1.     Kommunpolitik           

2.     Skola             

3.     Sociala frågor             

4.     Äldreomsorgen           

5.     Lokal kultur             

6.     Fritidsaktiviteter           

7.     Arbetsmarknad           

8.     Lokalt företagande           

9.     Sjukvård             

10.  Trafik             

11.  Miljöfrågor             

12.  Flykting/migration           

13.  Övrigt             
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