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Abstract 

Based on the current situation in the media and the fact that newspapers have cut down on 

journalists over the last ten to fifteen years, especially those located in small, remote areas, the 

main purpose of this thesis was to study how all the remaining local editors in rural Västerbotten 

think of their role and what their driving forces are as well as what challenges and opportunities 

they face in their everyday work life.  
 

Qualitative interviews were conducted with all the seven local editors who currently work in rural 

Västerbotten and then analyzed through theories of local journalism and democracy, a media 

landscape in constant change, journalistic profession and identity.  
 

The results showed that their role is complex and has plenty of contradictions. Their driving 

forces and ambitions conflict with their work situation. While they are driven by high democratic 

standards in their work, they feel that they don’t have enough time for investigative journalism as 

a lot of their time goes to reporting from at least two municipalities each. They also express that 

the one municipality where they don’t live doesn’t get as much coverage as they would like and 

is somewhat forgotten.  
 

A lot of them are well known in the place where they live and work and some people feel a close 

connection to the newspaper because of them. Many of them also have difficulties stepping out of 

their role in their spare time. At the same time, they express that they don’t have the same contact 

with readers like they used to. They are close but at the same time distanced from their readers.  
 

Keywords: local journalism, local editor, rural Västerbotten, journalistic role, identity, 

democracy 
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Sammanfattning 

Med avstamp i dagens medielandskap och med tanke på att dagstidningar dragit ned på 

journalister och särskilt journalister på lokalredaktioner de senaste tio till femton åren, så har 

syftet med den här uppsatsen varit att studera hur de kvarvarande lokalredaktörerna i 

Västerbottens inland ser på sin roll, vad som driver dem samt vilka utmaningar och möjligheter 

de har i sitt arbetsliv på daglig basis.  
 

Kvalitativa intervjuer gjordes med alla sju lokalredaktörer som just nu arbetar i Västerbottens 

inland och sedan analyserades deras uttalanden genom teorier kopplade till lokala medier och 

demokrati, ett medielandskap i förändring samt yrkesroll och identitet.  
 

Studien visar att lokalredaktörsrollen är komplex med flera motsägelser. Deras ideal och 

ambitioner hamnar i konflikt med deras faktiska arbetssituation. Medan de drivs av starka 

demokratiska ideal i sitt arbete, så känner de att de inte har tillräckligt med tid för att göra 

grävande journalistik eftersom mycket av deras tid går åt att bevaka minst två kommuner var. De 

uttrycker också att den kommun där de inte bor inte får lika mycket bevakning som de skulle vilja 

och att den blir något bortglömd, hamnar i medieskugga.  
 

Flera av lokalredaktörerna är välkända på den plats de bor och jobbar och vissa människor känner 

en stark koppling till tidningen på grund av dem. Många av dem har också svårt att gå ur sin roll 

när de är lediga. Samtidigt så uttrycker lokalredaktörerna att de inte har samma kontakt med 

läsarna som tidigare. De är nära, men samtidigt distanserade från sina läsare.  
 

Nyckelord: lokaljournalistik, lokalredaktör, Västerbottens inland, journalistrollen, identitet, 

demokrati  
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1. Inledning 

Ett medielandskap i förändring har fått till följd att antalet svenska journalister på dagstidningar 

har minskat drastiskt de senaste tio till femton åren, och den lokala närvaron har minskat ännu 

snabbare. 25 procent av alla journalister försvann från dagstidningar mellan 2004 och 2014, 

medan antalet journalister utanför huvudredaktioner minskade med 34 procent (Althén och 

Nygren 2014).  
 

Västerbottens inland har inte varit undantagen från den utvecklingen. Idag finns det enbart ett 

fåtal lokalredaktörer kvar i inlandet, och alla ska bevaka minst två kommuner var. Rollen som 

lokalredaktör är också komplex och spänner över alla typer av ämnesområden. I rollen ingår 

vanligtvis bevakning av i princip allt som händer i närområdet, från fotboll och loppisar till 

bränder och mordutredningar. 
 

Publikens syn på lokaljournalistik och bristen på den i områden med medieskugga har studerats. 

Resultaten visar bland annat att medborgarna känner ett visst missnöje med den lokala 

bevakningen (Olofsson 2015). Studier har också gjorts på hur glesbygden porträtteras i nationella 

medier och de visar att det finns en tydlig maktobalans, staden är ”vi” som står över glesbygden, 

”dem”. (Lundqvist och Rönnberg 2016).  

Däremot är journalistens yrkesroll ett eftersatt område inom medieforskning, varför det är av vikt 

att studera den (Nygren 2008). Jag vill därför undersöka hur de kvarvarande lokalredaktörerna i 

Västerbotten ser på sin roll i medielandskapet idag och hur de upplever sitt yrke. Forskningen kan 

hjälpa till att bidra till en ökad förståelse för hur neddragningen av lokaljournalistiken påverkar 

de enskilda journalisterna.  

I förlängningen kan forskningen också vara relevant utifrån ett demokratiperspektiv eftersom 

lokaljournalistiken anses vara en viktig faktor i den lokala demokratin. När medborgarna inte får 

veta vad som händer i samhället, makthavare inte granskas och det saknas mötesplatser för lokal 

debatt, har invånarna små förutsättningar att engagera sig politiskt och förhålla sig till val (Althén 

och Nygren 2014). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lokalredaktörer på dagstidningar i 

Västerbottens inland ser på sin yrkesroll ur en demokratisk aspekt i dagens föränderliga 

medielandskap. För att besvara syftet ska följande frågeställningar ställas: 
 

– Hur ser lokalredaktörer i Västerbottens inland på sin roll i dagens medielandskap när det 

gäller drivkrafter, möjligheter och utmaningar? 

– Hur upplever de sin arbetssituation idag? 

2. Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskning som anses relevant för den här uppsatsen under tre 

huvudsakliga avsnitt: journalisternas värderingar och ideal i förändring, journalistikens 

drivkrafter samt effekter av ett förändrat medielandskap.  

2.1 Journalisternas värderingar och ideal i förändring 
Vid JMG har forskare utfört enkäter med journalister sedan 1989. I studien ”Svenska journalister 

1989–2011” (Asp 2012) används enkäterna för att bland annat undersöka hur journalister anser 

att man bör förhålla sig idag. Studien visar att mycket har hänt kring uppfattningen av de 

journalistiska värderingarna och idealen de senaste 20–25 åren.  
 

Ett yrkesideal som journalister slutit sig allt starkare kring är idealet att vara granskare av 

makthavare, som också anses avgörande för demokratin. Tolv procentenheter fler av de 

tillfrågade ”instämmer helt” med påståendet 2011 jämfört med 1989. Inkluderas även 

svarsalternativet ”instämmer delvis” så anser i princip 100 procent av de tillfrågade att det är ett 

viktigt ideal (Wiik 2012).  
 

Även idealet att enkelt förklara komplicerade händelser har stärkts, det som av medieforskaren 

Margareta Melin benämnts som ”en pedagogisk yrkesroll”. Wiik (2012) skriver att det är föga 

förvånande i dagens samhälle. När kommunaktionsflödet aldrig sinar behövs journalister för att 

sovra i informationen och sätta in den i ett sammanhang. Även om tillgängligheten till 

information aldrig varit större än idag så fortsätter journalistikens informationsfunktion vara av 

stor betydelse. 
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Objektivitet är också ett ideal som har stärkts bland journalister, studien visar att dess betydelse 

ökat med tio procentenheter sedan 1999. Wiik (2012) anger några troliga orsaker: 

Medieföretagen har behövt söka nyare, bredare publiker på grund av att konkurrensen har hårdnat 

och i den kommersialiseringsprocessen, då medieföretagen fått anpassa sig mer till annonsörerna, 

har det ställt högre krav på att journalistiken markerar sitt oberoende.  

Ett ideal som däremot har försvagats är uppfattningen som journalisten som språkrör för lokal 

opinion. Enligt Wiik (2012) beskriver idealet ett passivt förhållningssätt där journalisten 

reflekterar skeenden i samhället eller verkar som språkrör för olika intressen. Antalet journalister 

som tycker att en journalist bör inta den rollen har minskat med elva procentenheter mellan 1989 

och 2011. Sammanfattningsvis menar Wiik (2012) att rollen som växer fram av de svenska 

journalisternas yrkesideal allt mer påminner om det amerikanska uttrycket ”watch dogs” och 

kommer allt längre ifrån den tidigare refererande journalistiken.  

2.2 Journalistikens drivkrafter  
I den vetenskapliga frågeundersökningen ”Journalist 2011” av Asp (2012) undersöktes 

journalisters upplevda förändringar av de fyra drivkrafter som förknippas med journalistiken: 

publicistiska/professionella, ideologiska/politiska, ekonomiska/marknadsmässiga samt tekniska. 

Frågan som ställdes var: ”Hur uppfattar du att följande drivkrafter inom journalistiken har 

utvecklats de senaste 5–10 åren?”. Resultatet visar att ungefär hälften av de tillfrågade 

journalisterna upplever att publicistiska och ideologiska drivkrafter har försvagats. De starkaste 

tendenserna syns dock kring de marknadsinriktade och tekniska drivkrafterna. Fyra av fem 

journalister upplever att de drivkrafterna har blivit mycket starkare inom journalistiken 

(Andersson och Wiik 2012). 
 

Däremot märks skillnader i upplevelsen mellan journalister och chefer. Journalister överlag anser 

att de publicistiska drivkrafterna har försvagats, medan ansvariga utgivare är av helt motsatt åsikt. 

Andersson och Wiik (2012) kopplar resultatet till tidigare studier som har visat att journalister 

ofta upplever att de har förlorat en del av makten över den journalistiska produkten. Samtidigt så 

menar man att de marknadsanknutna aktörerna, ägare, annonsörer och publiken, har fått ett ökat 

inflytande. Sammanfattningsvis menar Andersson och Wiik (2012) att det inom journalistgruppen 

i studien finns en känsla av professionen har tappat positioner på det egna fältet.  
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Förändringen kopplas i huvudsak till journalisters förändrade arbetsvillkor i ett nytt 

medielandskap. Under de senare åren har svenska redaktioner präglats av krav på 

multikompetens, att producera på flera plattformar, ett ökat antal deadlines, ett krav på ökad 

interaktivitet med publiken och mindre individuellt arbete till förmån för arbete i grupp 

(Andersson och Wiik 2012).  
 

2.3 Effekter av ett förändrat medielandskap 

2014 studerade Kaarina Nikunen medielandskapet på flera finska redaktioner efter nedskärningar 

och omstruktureringar samt journalisters uppfattning om yrket och dess framtid. Forskningen 

gjordes genom kvalitativa intervjuer och ger en insikt i hur komplext det är att förändra 

arbetsvillkoren och vilka konsekvenser det får för den professionella identiteten och den 

journalistiska expertisen.   

Särskilt det ökade kravet på multikompetens innebar konsekvenser för journalisterna som 

intervjuades. De framhöll att medan de blev tvungna att producera nyheter för olika plattformar, 

så fanns det mindre tid att leta upp information och källor och kritiskt granska dessa. Antingen 

hade de inte tid att ta sig an och skriva om komplexa ämnen eller så var de inte längre tillåtna att 

specialisera sig inom ett specifikt ämne i den nya organisationsstrukturen.  

Nikunen (2014) poängterar att liknande tendenser har påvisats i forskning av Aviles och Carvajal 

(2004) och Nygren (2008): multikompetens gör att mindre tid finns för att dubbelkolla källor 

eller att kontextualisera nyheterna. Journalisterna i Nikunens studie uttryckte också en oro över 

att förändringen kunde underminera den journalistiska kvaliteten. Förändringarna i 

arbetsvillkoren för de finska journalisterna hade också en effekt på hur de såg på yrket och sin 

egen roll i framtiden. Deras bild av vad en journalist gör förändrades. Bilden av journalistiken 

som ett hantverk med fasta poster och expertis inom ett visst område byttes ut mot en bild av ett 

hektiskt, brett rapporterande med digital multikompetens i fokus. Enligt Nikunen (2014) verkade 

journalisterna i undersökningen vilsna, de visste inte riktigt hur de skulle använda sina 

traditionella journalistkunskaper i den nya organisationen.  
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3. Teori 

Nedan redovisas de teoretiska begrepp som anses relevanta för denna uppsats. Begreppen 

kommer att användas för vidare diskussion i resultat- och analysdelen. Då det är journalisternas 

syn på sin egen roll, utmaningar och drivkrafter som ska undersökas är det lämpligt att använda 

sig av begrepp kopplade till lokala mediers roll i demokratin, ett medielandskap i förändring, 

journalistrollen som analysverktyg samt identitet och yrkesroll. 

3.1 Lokala mediers roll i demokratin 
Enligt de medieutredningar som lagts fram sedan 1970-talet anses medierna ha en viktig roll i 

demokratin och det gäller inte minst de lokala medierna (Nygren och Tenor 2019). I den svenska 

pressutredningen från 1994 konstateras följande: ”Massmedier fullgör tre uppgifter som är 

särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med 

sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att 

granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika åsikter och kulturyttringar 

komma till tals” (Nord och Strömbäck 2012).  

En försvagning av de lokala medierna i Sverige var en av anledningarna bakom att dåvarande 

demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsatte en ny medieutredning 2015. Hon var tydlig med att 

mediernas roll är en del av ”demokratins infrastruktur”. Några av medieutredningens förslag blev 

sedan verklighet när riksdagen beslutade om en ny mediepolitik 2018. Det beslutades bland annat 

att lokala medier ska kunna få ett statligt utvecklingsstöd och att medieföretag ska få stöd för att 

förbättra lokaljournalistiken i kommuner som inte bevakas särskilt mycket, där det råder 

medieskugga. Det är dock osäkert om dessa åtgärder komma att vända medieutvecklingen i 

landet (Nygren och Tenor 2019). 

3.2 Ett medielandskap i förändring 
1980-talet räknas som guldåldern för dagstidningar i Sverige, då deras vinstmarginaler var större 

än någonsin. Men i takt med att fler kommersiella medier etablerat sig på marknaden, och 

digitaliseringens framfart, har dagstidningar fått konkurrens om både annonsintäkter och 

publiken. Idag brottas många dagstidningar med sjunkande upplagor och dykande annonsintäkter 

och väljer därför att anpassa sig mer efter marknaden än vad man har gjort tidigare (Nord och 
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Strömbäck 2012).  

McManus (1994) argumenterar att marknadsnormer och journalistik oftare hamnar i konflikt än 

sammanstrålar. Om journalistikens syfte är att upplysa allmänheten så finns det risk att den 

hamnar i konflikt med ekonomiska mål om att maximera vinsten. Till exempel så kostar det ofta 

mer att göra analyserande, grävande journalistik eftersom den tar tid. Det är billigare att förlita 

sig på nyhetsbyråer och presskommunikatörer, men då riskerar man också att dessa aktörer 

manipulerar den offentliga agendan. Det kan också bli problem i nyhetsvärderingen menar han, 

när medier ska välja mellan en tråkig, men viktig nyhet och något allmängiltigt som ger en stor 

emotionell respons. En annan risk som McManus (1994) identifierar är att tid inte alltid finns till 

att berätta alla sidor av en nyhet och prata med många olika källor. Då kan, precis som när ämnen 

väljs, den intressanta källan med det intressanta citatet ersätta den informativa källan med det 

informativa citatet.  
 

I dagens medielandskap analyseras journalistyrket ofta utifrån begreppet deprofessionalisering. 

Det finns flera starka trender i dagens medielandskap som tyder på att journalistiken som en 

självständig profession håller på att försvagas i sociologisk mening. Kunskapsmonopolet utmanas 

av att vem som helst idag kan söka information och publicera sig. Den professionella logiken 

utmanas av den allt starkare marknadslogiken; marknadsdriven journalistik har blivit allt 

viktigare för att nå kortsiktiga ekonomiska mål. Det blir också mer flytande gränser för 

professionen, bland annat på grund av att innehållsproduktion outsourcas till produktionsbolag 

och journalister blandar olika typer av uppdrag, både ”uppdragsjournalistik” och vanlig 

journalistik. Hur denna professionalisering påverkar journalistyrkets framtid och kvaliteten på 

journalistiken återstår att se (Nygren 2015).  
 

De trender som märks i det journalistiska arbetslivet på daglig basis kopplade till det förändrade 

medielandskapet kan samlas under sex rubriker: multikompetens, centralisering och slimmade 

redaktioner, flexibilitet och outsourcing, mobil produktion, datajournalistik och 

nyhetsautomatisering och datadrivern journalistik. Här följer en kort förklaring av de begrepp 

som anses relevanta för denna uppsats.  

– Multikompetens: Idag är specialiserade yrkesroller på redaktionerna ovanliga. En reporter 

väntas kunna göra alla arbetsuppgifter idag och använda alla digitala redaktionella system 
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för att publicera. Multikompetensen har blivit en ny standard inom det journalistiska 

arbetet.  

– Centralisering och slimmade redaktioner: Journalisterna blir färre, särskilt på 

dagstidningarna. Sedan 2013 har de bantats med i genomsnitt 20 procent, och antalet 

lokalredaktioner har halverats sedan 2004. Under 2000-talet har dessutom ägandet av 

dagspressen koncentrerats och åtta koncerner står för cirka 90 procent av Sveriges totala 

upplaga.  

– Mobil produktion: Samtidigt som det mobila arbetet ökar på grund av tekniken, så 

upplever ändå många journalister att arbetet är mer bundet till redaktionen än tidigare, det 

har blivit ett skrivbordsarbete. Detta för att det krävs mer produktion, mer skrivande, mer 

redigering, mer fotografering och mer möten (Lindblom och Nygren 2019).  
 

3.3 Journalistrollen som analysverktyg 
Journalistiken har skapat sig en roll och en funktion i samhället och blivit både en aktör och en 

arena i de demokratiska processerna. Journalistikens roll i ett samhälleligt plan är en av de nivåer 

som yrkesrollen kan analyseras utifrån och som kommer vara ett av områdena för den här 

uppsatsen. Nedan presenteras de övriga nivåerna som kommer att användas som modell för 

analys. Enligt Nygrens modell (2008) analyseras journalistrollen utifrån tre huvudsakliga nivåer. 
 

– Journalistens roll i nyhetsproduktionen: Vad journalister gör i det dagliga arbetet och 

relationerna med andra grupper inom medieföretaget. 

– De normer och rutiner som frodas i arbetet: Både medvetna normer, de som vävs in i 

arbetsflöden, men även omedvetna normer, det som ”sitter i väggarna” och som är en stor 

del av ett yrkeskunnande.  

– De ideal och värderingar som journalister bär på: De ger arbetet en högre mening och 

utgör grunden till de beslut som tas under arbetets gång.  
 

Den journalistiska rollen kopplas ofta ihop med begreppet professionalisering. Det används för 

att beskriva hur journalistiken utvecklades mot en enad profession på 1900-talet. Enligt 

sociologin finns det flera kriterier som utmärker en profession, bland annat ska det finnas 

särskilda kunskaper som ger professionen ett kunskapsmonopol, ett system av självreglering, 

etiska regler och yrkeskodex, som ser till att yrkets värderingar och ideal förblir intakta, en syn 
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att man tjänar ett högre syfte och att det finns sådant som stänger ute andra från yrket, exempelvis 

någon statlig legitimering och/eller starka yrkesorganisationer så som fackföreningar (Nygren 

2008).  
 

Journalistikens ideal anses utgöra kärnan i professionaliseringen, men har sin grund i 

upplysningstiden under 1700-talet, när de första tidningarna växte fram, och är starkt förknippade 

med demokratins och modernismens ideal. Idealen har med tiden växt fram till den ideologi som 

finns idag, i vilken journalistiken är en fristående, tredje statsmakt, som inte bara informerar, utan 

även granskar makthavare. I journalistens roll finns en strävan efter sanning, krav på öppenhet 

och debatt samt en vilja att granska makthavare (Nygren 2008).  

3.4 Identitet och yrkesroll 
I den här uppsatsen ska journalisters uppfattning om sin identitet bland annat undersökas. 

Identitet handlar i grunden om gemenskap, emotionella laddningar och kollektiv tillhörighet. Det 

är ingen individuell egenskap utan snarare något som visar vilka kollektiva tillhörigheter och 

identifikationer vi delar med andra människor. Det sägs att identiteten ”kopplar upp oss på 

samhället” och skapar en brygga mellan vår unika person och samhället. Människan förstår vem 

hon är genom att definiera vad hon inte är, genom att göra skillnad på saker i sin vardag 

(Hammarén och Johansson 2009). 
 

Den sociala identiteten är det som ger individen en plats i samhället. Identitet i detta sammanhang 

refererar till sociala strukturer, institutioner och positioner. ”Roll” är ett begrepp som föregriper 

och liknar identitet. Om samhället liknas vid en teater så spelar människor olika roller på 

”scenen”. När människor går in i en roll definieras också deras identitet, och de blir poliser, 

advokater, journalister och så vidare. Med en roll följer också ett manuskript, och för att vara 

trovärdiga och värdiga rollen så behöver människor anpassa sig till det. Det sätter upp ramarna 

för människors handlingsmöjligheter (Hammarén och Johansson 2009). 
 

En yrkesroll kan beskrivas som en typ av kollektiv identitet, det som förenar alla journalister och det som 

skiljer journalister från andra yrkesgrupper. Den journalistiska yrkesrollen är ett begrepp med mindre 

bestämda ramar än en profession. Rollen kan både vara något journalisten tar på sig på jobbet och sedan 

tar av sig när personen kommer hem, och det kan också finnas olika yrkesroller för olika typer av medier. 

En yrkesroll kan också vara både objektiv och subjektiv. Den objektiva rollen studeras utifrån 
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arbetsinnehåll, utbildning och andra yttre kännetecken, medan den subjektiva rollen studeras utifrån hur 

journalisten uppfattar sin roll, identitet och subjektiva drivkrafter (Nygren 2008). Den subjektiva 

yrkesrollen kommer att stå i fokus i den här uppsatsen.   
 

Rune Ottosen, norsk journalistikforskare, har tillsammans med amerikanska forskare kommit 

fram till att det inte finns några särskilda bestämmelser om vad som definierar en journalist. 

Yrkesrollen är något individen socialiseras in i på en redaktion. Genom arbetet lär sig personen 

vad som gäller just där. Identiteter är också föränderliga, och ingen forskning pekar på att det 

skulle finnas en slutlig journalistroll. Redaktionsstudier och enkäter visar att uppfattningarna om 

vad en journalist är och gör är mer otydliga idag än för tio-tjugo år sedan (Nygren 2008).  
 

Enligt Nygren (2008) pekar medieutvecklingen på att det i framtiden kommer att bli svårare att 

definiera och prata om en kollektiv identitet som omfattar alla journalister, med en 

överensstämmande yrkesroll. När den kollektiva identiteten försvagas så blir också de 

individuella drivkrafterna desto viktigare. Framtidens journalister kan därför i högre grad än sina 

föregångare behöva ställas inför de grundfrågor som finns i yrket: ”Varför är jag journalist? Vad 

är det som jag vill berätta och vem är det jag berättar för?”.  

4. Metod 

Eftersom den här uppsatsen syftar till att spegla hur lokalredaktörerna själva ser på sin roll och 

sin arbetssituation så har kvalitativa forskningsintervjuer använts som metod eftersom de används 

för att förstå världen ur intervjupersonens synvinkel och för att utveckla en mening ur deras 

erfarenheter. Forskningsintervjun är en typ av professionellt samtal, en intervju där kunskap blir 

till genom en interaktion mellan intervjuaren och intervjupersonen. Eftersom människors 

upplevelser kommer att variera så är det bra att ha utrymme att kunna ställa frågor som 

uppkommer under intervjuns gång och inte vara låst vid ett fåtal frågor. Därför användes 

semistrukturerade intervjuer i den här studien (Brinkmann och Kvale 2014). Nedan redogörs för 

olika steg i processen kring en kvalitativ intervju.  

4.1 Tematisering och planering 
Det första steget i en kvalitativ forskningsintervju enligt Brinkmann och Kvales (2014) metod är 

att tematisera. Det syftar till att formulera forskningsfrågorna och att teoretiskt klargöra det tema 
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som ska undersökas, studiens ”varför” och ”vad”. Syftet med uppsatsen konkretiserades och 

studiens ”varför” formulerades på följande sätt: att undersöka lokalredaktörers uppfattningar om 

sin roll, sina utmaningar, möjligheter och drivkrafter.  
 

Att klarlägga temat för studien, ”vad”, innebär att man behöver läsa in sig på och vara bekant 

med de teoretiska begrepp och fenomen som ämnet ska studeras utifrån. Det är utifrån dessa 

teman som forskningsfrågorna sedan formuleras (Brinkmann och Kvale 2014). Intervjuerna 

planerades utifrån den kunskap som ville eftersökas och utifrån de teoretiska begrepp som anses 

relevanta för denna uppsats så utkristalliserades ett flertal teman: journalistens roll i 

nyhetsproduktionen, den subjektiva yrkesrollen, journalisternas roll och funktion i samhället samt 

framtiden. Dessa teman skrevs ned i en intervjuguide och forskningsfrågor formulerades utifrån 

dem.  
 

Enligt Brinkmann och Kvale (2014) så finns det inte särskilt många standardregler eller 

metodologiska konventioner för den kvalitativa forskningsintervjun, utan den är en öppen process 

där många beslut tas under intervjun, ska man följa upp nya ledtrådar i intervjun eller ska man 

hålla sig till intervjuguiden? Stora krav ställs på kompetensen och förberedelserna hos 

intervjuaren. Av den anledningen lades mycket tid innan intervjuerna på att läsa in sig på 

teorierna och fundera över intervjuteknik och följdfrågor. 

4.2 Genomförande och utskrift 
Innan de riktiga intervjuerna genomfördes gjordes en testintervju med en yrkesverksam journalist 

för att testa intervjuguidens frågor och den teknik som skulle användas. Även om testintervjun 

visade att frågorna gick att förstå och var tydliga, var det samtidigt svårt att dra några större 

slutsatser då journalisten som intervjuades inte kunde ge annat än fabricerade svar då denne inte 

jobbar som lokalredaktör.  
 

De riktiga intervjuerna genomfördes sedan med hjälp av den intervjuguide som tagits fram. 

Personerna informerades i början om syftet med intervjun, att deltagandet var helt frivilligt, hur 

de skulle kunna förekomma i uppsatsen och att det då skulle vara helt anonymt. De informerades 

också om att ljudet till intervjuerna spelades in och fick därefter öppet ställa frågor innan 

intervjun började.  
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Intervjuerna genomfördes via olika typer av videochattsprogram där intervjuaren och 

intervjupersonen kunde se varandra och kommunicera. Metoden valdes främst eftersom tid och 

resurser inte fanns att geografiskt ta sig till intervjupersonerna. Eftersom kroppsspråk och andra 

icke muntliga budskap ändå kunde registreras av intervjuaren under intervjun så ansågs denna 

metod inte utgöra något hinder för insamlandet av material för den här uppsatsen.   
 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och sedan skrevs intervjuerna ut. Enligt 

Brinkmann och Kvale (2014) är utskrifter av muntliga intervjuer förknippade med en del 

dilemman. Det muntliga berättandet med pauser, betoningar och andra aspekter går lätt förlorat 

när intervjun skrivs ned, likaså kroppsspråk som också förmedlar budskap. Huruvida utskriften 

ska vara ordagrann eller vara mer anpassad till skrift finns det däremot inga regler eller 

rekommendationer för. Det är upp till forskaren att använda den metod som är bäst lämpad till 

forskningens syfte. Då den här uppsatsens syfte är att ta reda på hur lokalredaktörer ser på sin 

roll, och inte har en språkanalytisk ansats, så har intervjuerna skrivits ut utan pauser och 

överflödiga ord och upprepningar för att förenkla i kodningen av materialet.  

4.3 Kodning 
När materialet hade transkriberats så kodades det. Det innebar att allt material blev genomläst och 

att gemensamma kategorier noterades. Kodning är ett sätt att reducera och organisera den stora 

textmängden på ett överskådligt sätt och förbereda materialet för analys (Brinkmann och Kvale 

2014). Kategorierna bestämdes inte på förhand utan växte fram utifrån intervjupersonernas 

uttalanden. De huvudsakliga gemensamma kategorier som noterades var: tidningen personifierad, 

den demokratiska rollen, utmaningar och arbetssituation. 

4.4 Etiska dilemman 
Att jag själv arbetar som journalist sedan flera år tillbaka och dessutom känner till ett par av 

intervjupersonerna, varav en jobbar inom samma företag som jag gör, kan anses utgöra etiska 

dilemman. Därför har jag arbetat aktivt utifrån den insikten för att minimera risken för påverkan. 

Det består bland annat i att jag har varit noga med att intervjuernas grundläggande upplägg varit 

exakt samma för alla personer och att jag medvetet, till den grad det varit möjligt, försökt kliva ur 

min roll som journalist och in i rollen som forskare.   
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Däremot tror jag att min förförståelse för yrket och dess begrepp och jargong legat till min fördel. 

Det har bidragit till att intervjupersonerna inte har behövt förklara vad de menar med olika 

företeelser utan det har funnits en gemensam grund att stå på. Det har bidragit till att diskussionen 

snabbt har kunnat röra sig mot mer komplexa frågor och jag har kunnat få fram djupa reflektioner 

från intervjupersonerna.  
 

Brinkmann och Kvale (2014) argumenterar att en intervju kan bli en asymmetrisk maktrelation, 

att forskaren hamnar i en maktposition. Makten behöver inte nödvändigtvis elimineras, men det 

är viktigt att intervjuaren reflekterar över den roll som makten spelar i produktionen av 

intervjukunskap. Eftersom intervjuaren är den som har makten över att välja frågor, följdfrågor 

och att tolka intervjupersonens uttalanden så var jag noggrann med att spegla tillbaka en del av 

intervjupersonernas uttalanden medan intervjun pågick. Detta för att få en uppfattning om jag 

uppfattat dem rätt och inte skulle göra felaktiga antaganden.  
 

Eftersom den grupp som har undersökts är liten och det blir lätt att identifiera den enskilda 

lokalredaktören med ett fåtal detaljer så har alla intervjupersoner getts total anonymitet i den här 

uppsatsen. När deras uttalanden presenteras så framkommer varken ålder, kön eller den tidning 

de jobbar för. Detta var också något som noggrant kommunicerades i början av intervjun, innan 

frågorna började ställas. Allt för att de skulle känna sig bekväma i situationen och känna att de 

kunde prata fritt om allt.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet i forskningssammanhang handlar om att utröna giltigheten och om metoden undersöker 

vad den påstås undersöka. Ofta kan validitet definieras genom frågan ”Mäter du vad du tror att du 

mäter?” (Brinkmann och Kvale 2014). Eftersom kvalitativa intervjuer används för att ta reda på 

människors egna uppfattningar och studiens syfte är att ta reda på lokalredaktörernas egen syn på 

sin roll så får den valda metoden anses vara ett adekvat sätt att mäta detta på. Intervjuerna har 

kodats och ett flertal teman har blivit synliga utifrån intervjupersonernas uttalanden, dessa har 

sedan brutits ned till underteman och analyserats utifrån teorier som har med ämnena att göra.  
 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens konsistens och pålitlighet. Oftast handlar det om att 

avgöra om ett resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Brinkmann och 

Kvale 2014). Om andra intervjuare skulle ställa samma frågor vid ett annat tillfälle skulle det 
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säkert gå att få liknande svar, men eftersom följdfrågorna skulle skilja sig åt, så skulle resultaten 

av den anledningen kunna variera lite. Det skulle också spela roll vid vilken tidpunkt intervjuerna 

gjordes. Eftersom intervjuerna tar avstamp i dagens medielandskap med de förutsättningar som 

finns så skulle svaren kunna te sig annorlunda om studien gjordes längre fram i tiden när dessa 

förutsättningar återigen har ändrats. Detta är dock ingenting som förändrar pålitligheten i 

resultaten av den här studien eftersom syftet är att mäta hur lokalredaktörerna upplever sin 

situation i dagens medielandskap.  
 

Eftersom den här studien är kvalitativ och resultaten därför är förenad med ett visst mått av 

subjektivitet så går det inte att säga att resultaten är helt generaliserbara, inte när det gäller alla 

lokalredaktörer i Sverige. Däremot har ett totalurval för Västerbottens inland använts och det går 

att generalisera utifrån att deras uttalanden kan kopplas till teorier och tidigare forskning.  

5. Material och avgränsning 

Brinkmann och Kvale (2014) skriver att i vanliga intervjustudier så brukar antalet 

intervjupersoner ligga på omkring 10–15 personer. Antalet skiftar vanligtvis beroende på den tid 

och de resurser som forskaren har samt utifrån lagen om avtagande avkastning. Den innebär att 

bortom en viss punkt så ger fler intervjupersoner allt mindre ny kunskap. Det som Brinkmann 

och Kvale (2014) noterat är att många forskare som gjort intervjustudier skulle ha vunnit på att ha 

färre intervjuer och lagt mer tid på att förbereda intervjuerna och analysera dem.  
 

Eftersom den här uppsatsen syftar till att undersöka ett visst geografiskt område, Västerbottens 

inland, så är antalet intervjupersoner snarare baserat på antalet journalister som arbetar där. Då 

det är journalister på dagstidningar som ska undersökas så har lokalredaktörer på dagstidningar 

med en papperstidningsutgivning på sex dagar i veckan valts ut. Det resulterade i sju journalister 

från tre tidningar: Norran, Folkbladet och Västerbottens-Kuriren. Journalisterna i urvalsgruppen 

ska också vara stationerade i inlandet. Av den anledningen har en lokalredaktör på Folkbladet 

valts bort i den här studien. Personen är stationerad i Skellefteå, men bevakar även Norsjö 

kommun. Nedan följer en kort presentation av respektive tidning och deras lokalredaktörer i 

Västerbottens inland.  
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5.1 Norran 
Dagstidning med huvudredaktion i Skellefteå som bevakar Västerbotten i form av Skellefteå, 

Norsjö, Malå och Robertsfors samt Norrbotten i form av Arvidsjaur och Arjeplog. De har en 

lokalredaktör i Västerbottens inland som är stationerad i Norsjö och bevakar både den kommunen 

och Malå kommun. Tidningen hade 2019 en upplaga på 19 200, medräknat både papperstidning, 

e-tidning och digitalt läsande (Kantar Sifo 2020). 

5.2 Folkbladet  
Dagstidning med huvudredaktion i Umeå som bevakar hela Västerbottens län. De har två 

lokalredaktörer som är stationerade i Lycksele, men också bevakar Malå och Vindeln, en 

lokalredaktör som är stationerad i Vilhelmina, men som även bevakar Dorotea och Åsele samt en 

lokalredaktör som är stationerad i Storuman och därtill bevakar Sorsele. Den sistnämnda 

personens anställning delas med Västerbottens-Kuriren, så personen producerar material åt båda 

tidningarna. Tidningen hade 2019 en upplaga på 5 200, medräknat både papperstidning, e-tidning 

och digitalt läsande (Kantar Sifo 2020). 

5.3 Västerbottens-Kuriren 
Dagstidning med huvudredaktion i Umeå som bevakar en stor del av Västerbottens län. De har en 

lokalredaktör som är stationerad i Lycksele, men som även bevakar Vilhelmina, en lokalredaktör 

som är stationerad i Dorotea, men som också bevakar Vilhelmina samt en lokalredaktör som är 

stationerad i Storuman och även bevakar Sorsele. Den sistnämnda personens anställning delas 

med Folkbladet, så personen producerar material åt båda tidningarna. Tidningen hade 2019 en 

upplaga på 28 200, medräknat både papperstidning, e-tidning och digitalt läsande (Kantar Sifo 

2020). 

6. Resultat och analys 

Här redovisas resultatet av intervjuerna med lokalredaktörerna och hur de kan analyseras och 

kopplas till de vetenskapliga teorier som är valda för den här uppsatsen samt tidigare nämnd 

forskning. Den övergripande frågeställningen har varit att studera hur lokalredaktörerna ser på sin 

roll, utmaningar och möjligheter i dagens medielandskap. När intervjuerna kodades identifierades 
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flera huvudsakliga gemensamma kategorier på intervjupersonernas uttalanden och de presenteras 

nedan tillsammans med ett flertal underkategorier.  

6.1 Tidningen personifierad  
Att lokalredaktörerna har en särskild roll i samhället de bor i blev tydligt under intervjuerna.  

Särskilt de intervjupersoner som jobbar själva på sin ort berättar att läsarna och medborgarna i 

princip likställer dem med den tidning de jobbar för. De ses inte som enskilda journalister eller 

individer utan som en personifiering av tidningen. Det spelar ingen roll om de är i tjänst eller rör 

sig på samhället under sin fritid.  
 

”Ja, det är väl bara att inse att man är (tidning). Det är ju så, när man till exempel är på affären 

så säger de ”Hej (tidning). På gott och ont. När man varit med länge så blir det ju så”. 

(Intervjuperson 5) 
 

”Man är ju alltid (tidningen) utåt, även när man är ledig så kommer folk fram och säger vad man 

ska skriva om. Men jag tycker ändå att det går bra, jag trodde det skulle vara ännu värre ändå”. 

(Intervjuperson 6) 
 

En annan lokalredaktör berättar att om hen är i samhället på dagen privat, så är hen inte privat för 

medborgarna, det räknas som att tidningen kommer dit. ”Och det stör mig väl inte så hemskt 

mycket, men det är ju klart, det kan ju vara jobbigt”, säger intervjuperson 7 och utvecklar 

resonemanget genom att förklara att hen är en typ av person som egentligen trivs bäst att stå och 

lyssna i bakgrunden. ”Men jag har ju accepterat rollen eftersom jag tog på mig jobbet. Så jag 

gör det bästa jag kan och det är ju inte så himla mycket folk heller”.  
 

En av lokalredaktörerna beskriver hur hen får ta emot en hel del samtal från läsare. Det gäller inte 

bara nyhetstips, utan även att läsare blivit utan tidningen och andra ärenden som hen inte själv är 

ansvarig för. Hen försöker ofta resonera med dem och hänvisa dem till växeln eller 

huvudredaktionen, men ibland går det inte. Då är det enklast att anteckna deras bekymmer och 

skicka det vidare. Samtidigt så har hen en förståelse för att vissa ”känner att de vill prata med 

nån person de vet vem det är”. (Intervjuperson 6) 
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Lokalredaktörernas svar vittnar om att medborgarna har en ganska personlig anknytning till sin 

lokaltidning. Medan forskning pekar på att lokaljournalistik har en stark ställning bland 

medborgarna och nästan hälften av alla uppger att de är intresserade av nyheter från där de bor 

(Nygren och Tenor 2019), så handlar lokalredaktörsrollen i Västerbottens inland inte bara om att 

innehållet påverkar människor. Det som främst verkar skapa en känsla av tillhörighet och lokal 

identitet är att de känner journalisten på orten och möter personen i sin vardag. De får på det 

sättet också ett starkare band till tidningen. Forskning gör gällande att de lokala nyheterna 

påverkar människor direkt, eftersom de kan handla om grannar och andra man känner och att det 

i sin tur skapar en känsla av tillhörighet (Nygren och Tenor 2019). I den här studien verkar det 

också vara det faktum att läsarna själva kan hamna i tidningen som förstärker den tillhörigheten, 

som en av lokalredaktörerna exemplifierar:  
 

”Jag vet att det var nån gamling som sa, det var långt innan jag började på (tidningen), om man 

inte syns i (tidningen), då finns man inte, lite så är det”. (Intervjuperson 5) 

6.1.1 Själv identifiera sig med rollen 
Samtidigt som några av intervjuerna visar att läsare förknippar den enskilda lokalredaktören med 

tidningen så har vissa av lokalredaktörerna själva svårt att gå ur sin roll när de är lediga. 

Yrkesrollen antar mer av en identitet. En intervjuperson säger att hen tidigare under sin karriär i 

princip alltid var i tjänst. Hen var sitt jobb, och både arbetstiden och fritiden fylldes av jobb.  
 

”Jag kunde sitta till 22-23 på kvällarna en vanlig vardag, sen gå hem, göra nån mat, sova och så 

gå upp igen. Man var nästan aldrig ledig”. (Intervjuperson 6) 
 

Idag har hen av olika anledningar ändrat inställning, men säger att hen fortfarande kan ha svårt att 

släppa jobbet ibland. När det har varit en stressig dag händer det att hen har lite svårt att koppla 

av hemma och ibland tar hen fram datorn igen och jobbar. Intervjuperson 7 säger att hen ofta kan 

få en del ångest på kvällen när hen exempelvis ser nyheterna, och så ”slår det bara till, skrev jag 

verkligen det namnet?” och då måste hen slå igång datorn och kolla upp det. Även några av de 

andra lokalredaktörerna berättar att de ibland har svårt att gå ur sin yrkesroll när de är lediga. När 

en av dem får följdfrågan om hen kan vara ledig på sin fritid svarar hen: 
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”Kanske inte helt och fullt. Ibland är det så att skallen, det maler på. Man kan få idéer om man 

är ute och går i skogen … Men jag vet inte om det är unikt för att man är lokalredaktör … Det är 

ett litet dilemma, helt ledig kan man nog inte känna sig ibland”. (Intervjuperson 5) 
 

Enligt Nygren (2008) kan en journalistisk roll vara något en person tar på sig på jobbet och sedan 

tar av sig hemma, och det kan också finnas olika yrkesroller för olika typer av medier. Den här 

studien visar att vissa av intervjupersonerna identifierar sig med lokalredaktörsrollen till den grad 

att den inte är något de tar av sig hemma. En av lokalredaktörerna, intervjuperson 7, säger dock 

att det nog inte har med själva rollen att göra utan: ”Det är min personlighet”.  
 

Det sägs att vår identitet ”kopplar upp oss på samhället” och skapar en brygga mellan vår unika 

person och samhället (Hammarén och Johansson 2009). Den här studien visar att vissa av 

intervjupersonerna känner en tydlig koppling mellan sitt jag och sin position. Eftersom den 

sociala identiteten är något som ger individen en plats i samhället, och läsarna redan förknippar 

dem med sin roll, pekar den här studien på att det är en stark känsla av tillhörighet bland vissa av 

intervjupersonerna som kan vara anledningen till att de fortsätter att identifiera sig med sitt yrke, 

även utanför arbetstid. Av lokalredaktörernas svar går det också att utläsa att det finns en viss 

lojalitet att göra rätt inför läsarna och den känslan skulle också kunna ligga bakom upplevelsen av 

att inte kunna vara ledig.  

6.1.2 Kontakten med läsarna 
Samtidigt som vissa av lokalredaktörerna så tydligt förknippas med sin tidning och vissa av 

läsarna känner en personlig koppling till dem finns det en tydlig paradox. Många av 

lokalredaktörerna har inte särskilt stor kontakt med läsarna på daglig basis. Det är väldigt få av 

dem som regelbundet får besök på redaktionen. Intervjuperson 4 exemplifierar:  
 

”Förr i tiden var det fler som kom och knackade på … nu är det inte många längre … De 

besöken vi får från läsare vill påverka innehållet är ganska få nu, det är nåt per termin”. 
 

En av lokalredaktörerna säger att hen får för lite synpunkter från läsarna och tycker att det borde 

vara mer. Men resonerar samtidigt att den journalistiska rollen inte är densamma som förut. 
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”Den är inte lika tung som den var förr. Då var man tvungen att vända sig till reportern på 

orten, idag finns det så många andra forum. Man kan ju gnälla av sig i kommentarsfält, med 

tumme upp och tumme ner”. (Intervjuperson 7) 
 

Intervjuperson 7 säger, i motsats till det som framkommit hittills om lokalredaktörens starka roll i 

samhället, att det är många medborgare som inte ens vet om att det finns en lokalredaktion på den 

orten där hen sitter vilket är synd. Hen säger också att hen hade en starkare roll i samhället 

tidigare, att allt kretsade mer kring journalisterna än vad det gör idag. Hen berättar att då kom alla 

föreningar in och lämnade sina texter och medier skötte all rapportering. ”Man var en viktigare 

person, man är lite mer marginaliserad idag”.  
 

I dagens medielandskap har mediepubliken blivit allt mer selektiv på grund av den allt större 

mängd medier och kanaler som finns att ta del av (Nord och Strömbäck 2012). Då kan sociala 

medier vara dit människor vänder sig, eftersom de fyller en del av de funktioner som lokala 

medier har. På Facebook kan människor till exempel få veta vad som händer och samtidigt ha 

tillgång till ett debattforum (Althén och Nygren 2014). Det som framgår i studien med 

lokalredaktörerna är att människor inte vänder sig direkt till dem i samma utsträckning längre, 

och det kan vara så att sociala medier har tagit den platsen, i alla fall utifrån att en av 

intervjupersonerna menar att det lätt att röra sig i kommentarsfält nu för tiden. Detta kan i 

förlängningen försvaga den personliga anknytningen till lokalredaktören på orten, som redan till 

viss del syns för en av intervjupersonerna som berättar att vissa personer inte känner till att det 

finns en lokalredaktion på orten.  

6.1.3 ”Den klassiska lokalredaktören” 
Enligt Nygren (2008) finns det omedvetna normer bland journalister, gamla sätt att jobba som 

”sitter i väggarna”, en sorts tyst kunskap som förs vidare. Under intervjuerna målar några av 

intervjupersonerna upp en bild av hur en klassisk lokalredaktör är och hur personen jobbar. Det 

verkar ske högst omedvetet, ungefär som den här personen beskriver: 
 

”Jag är nog en lokalredaktör helt enkelt och skriver om det som händer ute i bygden, jag är nog 

ingen grävande journalist direkt, jag är mer som en gammal lokalredaktör som bevakar vad som 

händer”. (Intervjuperson 6) 
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En annan lokalredaktör menar att hen inte kallar sig journalist utan lokalreporter. Hen tycker att 

en journalist är mer en reporter med en specialinriktning, som behärskar ett ämne till fullo. 

Intervjuperson 4 säger att ”drömlokalredaktören ska ju vara någon som kommer från orten och 

ska helst jobba i minst 20 år”. Hen säger att på centralredaktioner kan duktiga personer komma 

och gå och det spelar ingen större roll, men att på lokalkontoren behöver man lära känna många 

människor och vara en spindel i nätet. Lokalredaktören är mer en funktion i samhället än 

journalister i större städer, resonerar hen. Hade hen varit nyhetschef så hade han velat anställa 

någon som har plan att stanna så länge som möjligt, ”det hade varit prio ett”.   
 

Den klassiska ”bygdereportern”, någon som hade journalistik som extrajobb för att ge tillbaka till 

samhället, var vanlig i början på 1900-talet. Enligt vad Nygren och Tenor (2019) spår så kan den 

journalistiska utvecklingen vara på väg dit, att det i framtiden kommer att finnas fler amatörer 

och halvprofessionella lokalreportrar som vill stärka den lokala identiteten genom att lyfta fram 

det lokala. Det är tydligt att föreställningen om den rollen på vissa sätt lever kvar bland några av 

de nuvarande lokalredaktörerna i Västerbottens inland. De målar visserligen inte upp bilden av en 

renodlad amatör, men ändock en person vars främsta mål är att lyfta fram bygden, stå nära 

människor och vara en funktion i samhället. Studien visar tydligt hur normer och uppfattningar 

kring olika yrkesroller kan leva kvar under lång tid. Sedan är det inte sagt att intervjupersonerna 

spår samma utveckling i framtiden som Nygren och Tenor (2019).  

6.2 Utmaningar med rollen 
Under intervjuerna framkommer att lokalredaktörerna möter olika typer av utmaningar i sitt 

arbetsliv och sin vardag. Nedan samlas utmaningarna under olika underkategorier.  

6.2.1 Inte komma för nära 
En intressant aspekt som framkommit i många av intervjuerna är hur det är att bevaka en liten ort 

där man kanske känner många av dem man behöver skriva om. Eftersom intervjupersonerna har 

jobbat olika länge som lokalredaktörer syns tydliga nyansskillnader i deras svar, men många är 

överens om att det inte är en helt oproblematisk del av lokalredaktörsrollen. Den aspekten är 

också något som skiljer lokalredaktörerna från deras kollegor på centralredaktionerna. En av 

lokalredaktörerna säger att eftersom hen lever i bygden hen skriver om så är det inte så lätt att 

vara en kritiker alla gånger. 
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”Där önskar man väl att man ibland kunde få hjälp av en centralredaktion, det skulle bli bättre 

för alla tror jag. Man blir ganska utlämnad, det är ganska tufft så. De du bevakar träffar du ju i 

vardagen”. (Intervjuperson 3) 
 

En annan lokalredaktör säger att vetskapen om att det är någon hen kommer att träffa ofta gör att 

hen delvis ändrar sitt arbetssätt.  
 

”Jag tror kanske att man försöker vara extra noga med att få fakta rätt, som jag känner att man 

kanske kollar en gång extra när man vet att det är folk som man stöter på hela tiden”. 

(Intervjuperson 5) 
 

Samtliga intervjupersoner som har berört ämnet säger också att de i fall där ämnet hamnat 

alldeles för nära har haft möjlighet att lämna över det till en kollega eller skulle ha möjlighet om 

behovet uppstod. Intervjuperson 1 säger: “Då behöver man ju inte ställas inför att jag skulle ha 

behandlat den personen på ett annorlunda sätt”. Hen säger samtidigt också att hen är ”inne i 

sina tassemarker alltjämt”. Personen menar att samtidigt som hen skulle kunna lämna över något 

om det kom alldeles för nära, så fungerar det inte att avstå från att bevaka sådant som sina barns 

skola eller den affär hen handlar i, det skulle bli för begränsande.  
 

Det finns ett tydligt dilemma för lokaljournalister menar Nygren och Tenor (2019). Samtidigt 

som det skapas lojaliteter för journalisterna i små samhällen, så förväntas de vara kritiska 

granskare. De tar upp att detta dilemma bland annat syns i lokal bevakning av näringsliv som ofta 

blir okritiska framgångshistorier. Den här studien visar att flera av Västerbottens lokalredaktörer 

identifierar närheten som ett dilemma, men att effekten av den snarare blir tvärtom, de blir mer 

noggranna i sin journalistik, de fokuserar ännu mer på att vara objektiva och lämnar över arbetet 

till någon annan för att inte riskera att deras objektivitet ifrågasätts.  
 

Forskning visar att objektivitet är ett ideal som stärkts bland svenska journalister överlag. 

Undersökningen ”Journalist 2011” av Asp (2012) visade att dess betydelse ökat med tio 

procentenheter sedan 1999. Enligt Wiik (2012) kan det bero på att när medierna behövt anpassa 

sig mer till annonsörerna, så har journalisterna känt att de ännu tydligare vill markera sitt 

oberoende. För lokalredaktörerna i Västerbottens inland verkar inte det vara det viktigaste. 
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Studien pekar snarare på att det är närheten och den starka relationen med publiken som bidragit 

till att de tydligare vill markera att de är oberoende och inte väljer att behandla någon de känner 

annorlunda. 

6.2.2 Påverkan på privatlivet 
Ett par av lokalredaktörerna kommer in på ytterligare en utmaning, hur närheten till läsarna i sin 

tur har påverkat deras privatliv. En av lokalredaktörerna, som inte har jobbat så länge i yrket, 

säger att hen har tänkt ganska mycket på hur hen ska förhålla sig till privatliv kontra jobb. Hen 

säger att hen ännu inte har skaffat sig så många kompisar på orten. 
 

”Då försöker man skaffa kompisar men många är ju engagerade i politiken och kommunen. Det 

kan jag tycka är svårt, hur bra kompisar kan man vara med folk och vad förväntar de sig av mig. 

Det blir som två roller”. (Intervjuperson 2) 
 

En annan lokalredaktör, som jobbat längre i yrket, säger att den aspekten av rollen nog har gjort 

att hen inte har ett så stort och tätt umgänge. Intervjupersonen berättar att hen undviker att 

engagera sig i föreningar, men menar också att det kanske hen inte hade gjort ändå. Hen säger 

också: 
 

”Vissa håller man kanske på armlängds avstånd också, som man skriver om mycket. Det är inte 

säkert att jag skulle ha umgåtts med dem ändå, förmodligen inte, men en viss distans tror jag att 

man håller till en del människor”. (Intervjuperson 5) 
 

En intervjuperson lyfter samtidigt fram att hen tycker att det har varit en större fördel än nackdel i 

jobbet att känna folk på orten.  
 

Hammarén och Johansson (2009) resonerar att med en roll så följer också ett manuskript och för 

att vara trovärdiga och värdiga rollen så behöver människor anpassa sig till det. Manuskriptet 

sätter i sin tur upp ramarna för människors handlingsmöjligheter. Den här studien pekar på att 

vissa av lokalredaktörerna tydligt följer ramarna för sin yrkesroll, att vara oberoende och ta 

avstånd från ämnen som hamnar för nära och att dessa ramar är så viktiga för dem att de även till 

viss del tillåts styra deras vardag och de beslut de tar där. Studien visar också på att vissa tycker 

att det är en utmaning att kombinera rollen som lokalredaktör med rollen som sig själva privat.  
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6.2.3 Fler än en kommun 
Samtliga intervjuade bevakar minst två kommuner var och många berättar att det är svårt att 

bevaka en kommun där man inte själv är stationerad, och som är många mil bort. Även små byar 

som ligger långt bort är svåra att hinna bevaka. En av lokalredaktörerna, intervjuperson 1, menar 

att uppgiften att bevaka en till ort, där man inte bor, aldrig kan väga upp för att ha en 

lokalredaktör på plats: ”Då ska du kanske ha ganska nära, säg nån mil, men det kan aldrig väga 

upp. Det vill jag påstå”. En annan berättar att det är svårt att komma in i en kommun som man 

inte har någon koppling till och att det bästa skulle vara om man hade möjlighet att ”vara där och 

hänga en del” (Intervjuperson 3).  
 

Intervjuperson 6 säger att eftersom tidningen inte har lokalredaktörer stationerade i alla 

inlandskommuner så tycker till och med hen att de känns bortglömda: ”Fastän jag vet att vi 

skriver om de kommunerna också. Men det blir ju mindre”. Däremot så tycker hen att det känns 

värdefullt att hen sitter på den orten hen sitter, att det finns en lokal närvaro där.  
 

En av lokalredaktörerna säger att hen kan känna sig ”hopplös” på ett sätt när hen ska försöka 

bevaka hela sin del av Västerbottens inland. Hen resonerar att i mindre kommuner kan man åka 

ut till varje liten ort mycket oftare, men att hen har stora problem att hinna åka ut och träffa folk. 

Det är viktigt för personen att kunna visa att den varit på plats och träffat bybor. Att visa att hen 

ser dem och att de betyder något. 
 

”Det är ju nästan ett hopplöst uppdrag i Västerbottens inland som är ett så enormt stort område. 

Vi är en handfull reportrar tillsammans, så storleken gör det ju nästan omöjligt. Några byar 

hamnar aldrig någonsin i tidningen i princip. Förutom när det är något negativt om den byn”. 

(Intervjuperson 4) 
 

En annan lokalredaktör, intervjuperson 2, nämner också att det ofta blir negativa nyheter från den 

ort hen inte bor på ”för det är de som är lätta att hitta”. Hen berättar att hen fått en del klagomål 

från läsare som tycker att hen bevakar orten och kommunen alldeles för lite och att hen bara 

skriver negativt. ”Jag försöker att det ska vara värt att prenumerera, men att ge en rättvis bild av 

samhället som jag inte bor i, det är svårt”.  
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Intervjuperson 6 säger att det blir enklare att åka ut och göra de snabba jobben där hen är 

stationerad och att det i sin tur leder till mer nyhetstips om den platsen. Hen säger också att det är 

ganska många läsare som hör av sig med nyhetstips och idéer på vad hen ska skriva om och att 

det blir en extra stress i hens yrkesliv eftersom det inte är roligt att neka människor. ”Det är inget 

kul att göra folk sura eller arga och besvikna”.  
 

Enligt tidigare forskning om den lokala mediestrukturen i Sverige så anses en dryg tredjedel av 

alla kommuner i Sverige sakna redaktionell närvaro av dagstidningar eller public service (Nygren 

och Tenor 2019). Även om ingen av intervjupersonerna uttryckligen använder ordet 

”medieskugga” för att beskriva Västerbottens inland visar studien att många av dem anser att 

vissa områden och byar inte får den bevakning de förtjänar och att vissa helt enkelt glöms bort 

eller aldrig får synas. En tydlig frustration märks också bland intervjupersonerna. De hamnar i en 

konflikt mellan att vilja ge läsarna en så rättvis bild av inlandet som möjligt och de 

förutsättningarna de har i praktiken. Det blir i slutändan, för flera av lokalredaktörerna, de 

snabbjobbade nyheterna som prioriteras. Konflikten förstärks ytterligare av att ett par av 

lokalredaktörerna också upplever att läsarna är missnöjda med bevakningen och känner sig 

bortglömda och besvikna.  
 

Tidigare forskning pekar på att lokaljournalistiken blir annorlunda utan den lokala närvaron, att 

det blir mer brott och andra nyheter som är enkla att göra på distans och att det blir färre nyheter 

om det lokala sociala livet (Nygren och Tenor 2019). Intervjupersonerna går inte i detalj in på 

vad som prioriteras från de kommuner där de inte är stationerade annat än att några nämner att 

det blir övervägande negativa nyheter. Det i sig visar dock att bevakningen, i alla fall i de 

kommuner som nämns, inte lever upp till att ge en så bred bild som möjligt av samhället. Några 

av intervjupersonerna är också tydliga med att bilden som förmedlas inte blir komplett, bland 

annat lokalredaktören som säger att det är svårt att ge en rättvis bild av samhället och 

lokalredaktören som säger att det nästan är ett ”hopplöst uppdrag”.  

6.2.4 Oförståelse 
Ungefär hälften av intervjupersonerna uttrycker att de upplever en viss oförståelse från cheferna 

och centralredaktionen i vissa situationer. Intervjuperson 1 säger att när någon från 

centralredaktionen ringer ut en lokalredaktör så ”tror jag att man har lite svårt att tänka sig 
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förhållandena, hur det kan vara”. Lokalredaktören förklarar att det inte är en självklarhet att 

bilen står i ett garage, utan man kan behöva skrapa bort ett lager is först innan man rycker ut. 

Bilen kanske inte startar i kylan och då måste man ansvara för det också.  
 

”Det är 12 mil till (en av kommunerna), men det kanske tar jättelång tid för den här dagen är det 

glashalt och då måste jag köra långsamt. Så det tror jag alla lokalredaktörer kan vittna om, det 

låter alltid mycket enklare att genomföra än vad det egentligen är”. (Intervjuperson 1) 
 

”Det har hänt att man har varit i ena änden av området och blivit ombedd att köra till andra 

sidan och då har man fått förklara för desken att det kommer ta flera timmar att köra, enkel 

väg”. (Intervjuperson 6) 
 

En annan lokalredaktör säger att tiden det tar med bilkörning, foto och fotobehandling ibland 

underskattas av cheferna och att de har ett annat perspektiv eftersom de är verksamma i en stad. 

”När vi ska börja skriva en grej har det kanske gått sex timmar. Medan du på en 

centralredaktion kan få tag på någon på en gång” (Intervjuperson 3). En annan av 

intervjupersonerna säger att man kanske bara hinner samla in jobbet den dagen man skickas ut. 

Annars måste hen sitta och jobba på kvällen, om personen ska hinna skriva, redigera bilder och 

lägga ut det på webben.  
 

Tidigare forskning visar att trots att dagstidningar dragit ned på journalister och särskilt 

journalister på lokalredaktioner så producerar de fortfarande lika många nyheter, om än det är en 

större andel snabbjobbade nyheter än tidigare (Lindblom och Nygren 2019). Den här studien 

visar att det finns ett visst krav på leverans från centralredaktionen som inte motsvarar den 

realitet som lokalredaktörerna lever i. Den visar att cheferna i många fall tror att 

lokalredaktörerna också snabbt kan få ihop en artikel, trots att deras förutsättningar inte är 

desamma som journalisterna i städerna.  
 

Intervjuperson 1 tar också upp en annan aspekt, nämligen hur hen har märkt att 

centralredaktionen har ett större intresse av den kommun som de själva har mer koppling till. 

Personen bevakar idag två kommuner, varav den ena är betydligt större än den andra 

befolkningsmässigt. Hen upplever dock att centralredaktionen är mer intresserade av den mindre 

kommunen.  
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”Kanske tilldrar sig deras intresse mer för att de, inte vet jag, är uppe och åker skidor mer. Eller 

har någon slags koppling till fjällvärlden, att de tycker att det är mer spännande. Det kan jag 

tycka, att de inte har samma koll eller intresse för båda kommunerna”. (Intervjuperson 1) 
 

Hen menar att hen till viss del får kämpa för att få igenom att den större kommunen ska bevakas 

mer. För hen är det viktigt att se till kommunernas storlek och struktur när man bestämmer hur 

mycket bevakning de ska få. Den här studien pekar på att trots att objektivitet är ett viktigt ideal 

för de flesta journalister (Wiik 2012) så tillåts i något fall centralredaktionens intresse för en viss 

kommun styra vad man anser att en av lokalredaktörerna ska bevaka. På sikt riskerar det att göra 

att bevakningen blir ensidig och inte speglar hela det område som lokalredaktören bevakar.  
 

McManus (1994) argumenterar likt detta att det kan bli problem i nyhetsvärderingen när medier 

ska välja mellan en tråkig och viktig nyhet och något allmängiltigt som ger en emotionell 

respons. Den här studien pekar på att intervjuperson 1 hamnar i en konflikt mellan att vilja 

rapportera det som är viktigt och kravet från centralredaktionen att leverera något ”spännande” 

som blir mer läst.  

6.3 Arbetssituation 
Många intressanta aspekter av intervjupersonernas arbetssituation framkommer under 

intervjuerna och här samlas de under olika underkategorier.  

6.3.1 Supermultikompetens 
Dagens journalister förväntas vara multikompetenta på det sätt att de ska kunna skriva, redigera, 

filma, fota och publicera sig i alla kanaler som finns, inklusive sociala medier. Särskilt 

journalister på lokaltidningar förväntas kunna göra allt. I jämförelse så är journalister på stora 

dagstidningar mer specialiserade (Lindblom och Nygren 2019). Det som framgår i vissa av 

intervjuerna med lokalredaktörerna är att de förväntas gå ytterligare ett steg i sin multikompetens, 

det blir snarare, för att använda ett begrepp som har skapats för den här uppsatsen, en 

”supermultikompetens”, bortom de journalistiska färdigheterna. Förutom att de ikläder sig rollen 

som journalist och lokalredaktör så vittnar några av dem om att de tilldelas fler roller än så. Två 

av dem exemplifierar: 
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”Det man inte heller tänker på som lokalredaktör, du ska ju serva bilen och byta däck. Det ska 

beställas kaffemaskin och föras bort tidningar och man får ju många sysslor. Eftersom jag har 

suttit på en centralredaktion har jag fått en aha-upplevelse nu, att det är ganska mycket mer. Till 

en centralredaktion kommer du till ett ganska dukat bord varje dag”. (Intervjuperson 3) 
 

”Mina första uppdrag gick ut på att köra en ny bil från (stad) hit och sedan också lämna in däck 

till en däckfirma. Ombesörja kaffeapparaten, hur ska den avkalkas? Det är ganska mycket sånt 

som är lokaltekniskt”. (Intervjuperson 1) 
 

Just begreppet att komma till ett dukat bord återkommer när intervjuperson 2 beskriver en annan 

aspekt av lokalredaktörsrollen, att hen blir sin egen chef. Hen säger att hen visserligen har 

kontakt med centralredaktionen, men att det är upp till hen att klara mycket själv, hitta jobben 

och ”lära sig hela kedjan”. Hen beskriver att när hen arbetat på en centralredaktion ”då är det ju 

bara att komma in på morgonen så är det uppdukat vad du ska göra”, men att hen i sin 

nuvarande roll också anser att hen gör nyhetschefens jobb. 
 

Tidigare forskning av Nikunen (2014) visar att kravet på multikompetens gör att journalister har 

mindre tid att leta upp information och källor och kritiskt granska dessa. De upplever inte heller 

att det finns samma tid att ta sig an och skriva om komplexa ämnen. Till skillnad från andra 

undersökta journalister så har lokalredaktörernas supermultikompetens ingenting med 

journalistisk innehållsproduktion att göra, utan handlar snarare om praktiska frågor kopplade till 

andra områden. Den här studien visar att vissa av intervjupersonerna upplever att deras 

supermultikompetens gör att de får mer att göra om dagarna och det kan antas att detta i sin tur 

tar tid från den riktiga journalistiken. I alla fall utifrån att vissa intervjupersoner beskriver det 

som att journalister på centralredaktioner kommer till ett ”dukat bord” och att de själva inte har 

samma förutsättningar i sitt jobb. Studien visar därmed också på de tydliga skillnader som finns 

mellan lokalredaktörerna och deras kollegor i städerna.  

6.3.2 Frihet 
Tidigare forskning visar att journalister upplever att de har mindre egen frihet i arbetet nu jämfört 

med i mitten på 1990-talet. Förr upplevde de att de hade stor frihet att välja ämne och vinkel, 

medan de idag upplever att de inte kan styra så mycket över inriktningen i sitt arbete (Wiik 

2012). Den här studien visar tvärtemot att det finns ett visst mått av autonomi kvar i 
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lokalredaktörens roll. Nyckelord som återkommer i många av intervjuerna är ”fri” och ”frihet”. 

Det lyfts bland annat när lokalredaktörerna får frågan om vad som är mest givande med deras 

yrkesroll.  
 

Många av dem trivs med att jobba självständigt, att få styra över sin egen tid och själv välja vad 

de ska skriva om. Intervjuperson 7 exemplifierar: ”Det är en frihet, det är ingen som styr över 

min tid egentligen, jag kan ju lägga upp dagen som jag vill. Har jag jobbat sent en dag kan jag 

komma in senare en annan dag”. Intervjuperson 3 säger att som lokalredaktör blir man sin egen 

chef på vissa sätt, och expert på sitt eget område och att det har fördelar: ”Det är ju ingen som 

kan slå en på fingrarna på centralredaktionen”. Intervjuperson 1 säger: ”Jag gillar att jobba 

självständigt, så jag tycker om det här med att ha mycket egen koll”. 
 

Samtidigt som de upplever frihet är lokalredaktörerna inte helt undantagna från redaktionell 

styrning från centralredaktionen, de blir också pålagda en del jobb de ska göra. En lokalredaktör 

berättar att hen har ”frihet under ansvar” men också att en ny chef kommit in i organisationen och 

att arbetssättet sedan dess har börjat förändras, hen får allt fler jobb tilldelade nu än tidigare. När 

hen får frågan om hen ser några risker med detta svarar hen: 
 

”Jag har en bra känsla av vad som fungerar och vad som är en bra artikel, som kommer att bli 

läst. Man känner ju i magen när man får reda på en händelse eller en nyhet. Och vissa grejer 

man får tilldelat kan ju kännas helt fel eller jag känner direkt att det här är jättetråkigt”. 

(Intervjuperson 6) 
 

Hen säger att hen oftast väljer att göra jobben ändå. Argumentera emot kan hen göra, men vissa 

gånger, när hen inser att chefen ser större nytta med jobben, så väljer hen att vara en ”lagspelare 

ändå och göra det”. I likhet med detta visar tidigare studier att resultatet av konflikter mellan 

journalister och arbetsledare ofta landar i att journalisten ”får finna sig i de beslut som fattas”, 

eftersom det också är i journalistens intresse att den dagliga produktionen kan fortsätta (Wiik 

2012). Enligt Wiik kan den ökade redaktionella styrningen innebära att journalister potentiellt 

förlorar kontrollen över de normer och värderingar som karaktäriserar yrket. Den här studien 

verkar snarare peka på att för vissa av intervjupersonerna förstärks deras egna normer och 

värderingar kring nyhetsvärdering och vad publiken vill ha. Det blir också tydligt hur deras 

normer skiljer sig från chefernas. 
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Vad en ökad redaktionell styrning i sin tur fått för konsekvenser för journalistiken finns det dock 

enligt Wiik (2012) inte tillräckligt med forskning kring. Lokalredaktörerna berör inte detta ämne 

särskilt mycket, men intervjuperson 6 säger att ibland bidrar styrningen till att hen inte alltid 

hinner med det hen har tänkt och inte riktigt känner sig nöjd vid hemgång: 
 

”Man kanske fått lägga mycket tid på att prata med desken om saker som man skulle kunnat ägna 

åt att skriva nyhetsartiklar istället. Men det är väl så på alla redaktioner”. 

6.4 Den demokratiska rollen  
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att alla på olika sätt drivs av demokratiska ideal i sin 

yrkesutövning. Att få granska och avslöja sådant som folk inte visste om, att folk ska få insyn i 

vad som händer i kommunen, få göra skillnad i någons vardag samt att bredda bilden av inlandet 

är sådant som lyfts fram när de får frågan om vad det är som driver dem i deras roll som 

lokalredaktör och journalist.  
 

”Jag har faktiskt funderat mycket på det på sista tiden, man är ju faktiskt medborgarnas ögon 

och öron … Jag har försökt plocka upp saker tidigt i nämnder, visa att det här är på väg att 

hända, då har ju medborgarna chans att påverka och vara med efter gången”. (Intervjuperson 3) 
 

Intervjuperson 3 säger också att hen tror att kommunerna vill granskas, att det är bra att det 

kommer ut, för det visar hur verkligheten ser ut och hen upplever att hen får ”mycket cred” när 

hen vågar vara lite jobbig ibland och inte bara skriver ”det där gulliga”, vilket hen tycker är lätt 

hänt när man jobbar som lokalredaktör.  
 

En stor studie som gjordes bland journalister 2011 (Asp 2012) visar att det demokratiska idealet 

att granska makten anses ännu viktigare bland journalister idag jämfört med 1989. Samtidigt som 

lokalredaktörerna i Västerbottens inland står bakom det idealet så värderar de också närheten till 

människorna och bilden av inlandet mycket högt, och dessa ideal skulle kunna hamna i konflikt 

med varandra. En av intervjupersonerna är redan inne på att det är lätt att man som lokalredaktör 

skriver ”det gulliga”, vilket får antas vara artiklar som speglar inlandet i positiva ordalag. Frågan 

är hur lätt det är att vara en kritisk granskare när man samtidigt lever nära de man bevakar och 
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brinner för inlandets frågor? Den här studien ger inga svar på den frågan, men det är i alla fall en 

tankeväckande frågeställning.  
 

Gemensamt för flera av lokalredaktörerna är i alla fall att de uttrycker att de har ett stort ansvar i 

samhället i sin roll som lokalredaktör. 
 

”Man måste ju ta det ganska seriöst .. Om en politiker har sagt något jättekonstigt eller lagt ett 

jättemärkligt förslag, så måste man vara en jobbig person för man är liksom skyldig 

medborgarna det, att inte bara vara en sån som gillar att göra roliga reportage. Man har ett 

ganska tungt ansvar tycker jag”. (Intervjuperson 4) 
 

En av dem, intervjuperson 6, säger att hen försöker att vara som en ”liten tratt för saker som 

händer och så kommer det viktigaste ut i andra ändan”. En annan säger att en av anledningarna 

till att hen ville jobba i inlandet är för att området är så obevakat och mycket aldrig kommer fram 

till ytan. Hen tycker också att rollen som lokalredaktör och framförallt journalist är än viktigare i 

dagens samhälle. 
 

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att folk får en bra bevakning … Jag tar det på ganska stort 

allvar. Idag så kommer det ju så mycket annan information hela tiden så det känns än viktigare 

att det finns journalistik helt enkelt”. (Intervjuperson 1) 
 

En annan lokalredaktör, intervjuperson 3, är inne på ungefär samma spår. Hen säger att medier 

inte har en lika stor roll i människors liv idag, men att medier har ett viktigt uppdrag idag. Hen 

understryker det viktiga i att hen som lokalredaktör och journalist försöker se saker från ett annat 

håll och inte ”flyter med strömmen”, även om det kan vara jobbigt ibland när alla drar åt ett håll, 

och än mer besvärligt på en mindre ort.  
 

I paritet med det lokalredaktörerna uttrycker visar tidigare forskning att journalister anser att ”en 

pedagogisk yrkesroll”, att enkelt kunna förklara komplicerade händelser, är än viktigare idag när 

kommunikationsflödet aldrig stannar upp och det aldrig funnits tillgång till så mycket 

information tidigare. Det behövs helt enkelt någon för att sovra i informationen och förklara 

innebörden av den (Wiik 2012). Det som delvis skiljer lokalredaktörerna är att många av dem 

känner att utan deras roll skulle mycket av informationen aldrig ens komma fram till ytan och 
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medborgarna skulle inte få hela bilden av inlandet. Således pekar studien på att deras funktion i 

sig bidrar till ett centralt och viktigt kommunikationsflöde på den plats de bevakar. Utan att de 

flesta av dem säger det rakt ut så framkommer en bild av att de tycker att deras roll i 

inlandskommunerna i Västerbotten är viktig för demokratin.  

6.4.1 Kommunernas egna demokratiproblem 
Ett par av lokalredaktörerna lyfter också fram andra aspekter av ämnet, problem med demokratin 

i inlandskommunerna. En av lokalredaktörerna berättar att hen fortfarande är förskräckt över hur 

dåligt det fungerar i de kommuner hen bevakar, jämfört med den storstad hen bodde i tidigare. 

Hen refererar främst till att kolla inkomna handlingar hos kommunerna.  
 

”De är inte dåliga på att lämna ut, men det är inte givet att det finns ett protokoll att söka på 

nätet eller att det finns ett protokoll … Så det är ju ett stort demokratiskt problem”. 

(Intervjuperson 1) 
 

Hen berättar att det kan vara ett tidsödande jobb att försöka leta rätt på handlingarna och att det 

märks att det är små kommuner där någon ska sköta allting och ”då blir det väldigt svårt”. 
 

Intervjuperson 2 lyfter fram en av hens kommuners brist på tillgänglighet som ett problem. Hen 

berättar att det är en stor utmaning att få tag på politiker och tjänstemän, att de förmodligen har 

mer på sitt bord och inte prioriterar media så som hen upplever att de gör i storstäderna. Den ena 

kommunen hen bevakar är ”värdelös på det” och hen utvecklar:  
 

”Där får du jaga jättemycket innan du får tag på folk, det kan ta tre dagar att få tag på 

kommunalrådet. Det är en utmaning som vi jobbar på”. (Intervjuperson 2) 
 

Studien visar att det blir en utmaning för vissa av lokalredaktörerna att sköta sitt demokratiska 

uppdrag då kommunerna brister i utlämning av handlingar och tillgänglighet. En av mediernas 

centrala uppgifter är att förse medborgarna med information så att de kan ta ställning i 

samhällsfrågor (Strömbäck och Nord 2012). När medborgarna inte får veta vad som händer i 

samhället så har invånarna dåliga förutsättningar att engagera sig politiskt och förhålla sig till val 

(Althén och Nygren 2014). Det innebär med andra ord att några av Västerbottenskommunernas 
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egna problem inte bara drabbar lokalredaktörerna utan riskerar att skapa tydliga kunskapsluckor 

bland befolkningen vilket i sin tur sikt riskerar att påverka samhället och kommunerna i stort. 

6.4.2 Grävande journalistik 
Grävande journalistik anses vara en viktig faktor i demokratin och är också det som kostar mest 

pengar för tidningar att producera eftersom den tar mest tid (McManus 1994). Många 

intervjupersoner i den här studien upplever, trots att det är tuffa tider för medier ekonomiskt, att 

den tidning de jobbar för prioriterar fördjupningar och grävande journalistik och inte enbart satsar 

på lättjobbade grejer. En av lokalredaktörerna, intervjuperson 7, tycker att tidningen stått emot 

bra mot ”den här tidens klickjakt”. Hen säger att hen blir förvånad när hen åker runt i Sverige 

och tar fram en tidning hur mycket bättre kvalitet hens egen tidning håller. Hen känner sig stolt 

och säger att det produceras en del bra granskningar och dokument, och att det är bra att de görs 

även om de inte drar lika många klick som exempelvis en olycka.   
 

En annan av lokalredaktörerna, intervjuperson 2, säger att tidningens innehåll är väldigt blandat 

mellan större granskningar och snabbjobbade nyheter. Hen säger att hen visserligen inte läser 

tidningen så mycket, men att hen tycker att det finns en bra variation. En tredje intervjuperson 

säger att hens tidning bytt fokus och att det läggs mer resurser på grävande journalistik nu:  
 

”Vi ska inte vara mainstream utan vi ska ha våra egna, unika saker. Roliga och överraskande 

saker och det tycker jag att vi har haft”. (Intervjuperson 6) 
 

En annan lokalredaktör, intervjuperson 3, säger att hen blev glatt överraskad över att det pratas 

journalistik på hens tidning och att man försöker göra journalistik från grunden. Hen är osäker 

om det bidrar till mer annonsförsäljning eller prenumerationsintäkter men hen kan känna sig glad 

över att hens tidning fortfarande gör journalistik. 
 

Ett par av lokalredaktörerna tycker däremot att deras tidning satsar för lite på grävande 

journalistik, men de säger också att de förstår varför, det saknas helt enkelt tillräckliga resurser. 

Intervjuperson 4 säger att det visserligen satsats mer på granskningar den senaste tiden men att 

”det hade kunnat gå att göra mer om vi kunde anställa fyra-fem reportrar till”. En annan säger 

att det för några år sedan var fler gräv och fördjupningar, men att det ser annorlunda ut idag.  
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Trots att de flesta intervjupersoner tycker att tidningen prioriterar gräv och fördjupningar, så 

känner många att de inte själva har tid att gräva. En av lokalredaktörerna säger att hen förväntas 

hinna göra gräv och artikelserier utöver det dagliga jobbet. När hen får frågan om hen i så fall 

skulle få avlastning av kollegor så säger hen att hen till viss del skulle få det, men att det är 

problematiskt ändå. 
 

”Ingen kommer ju att ta över kommunbevakningen, fullmäktige och så. Och när det liksom 

händer saker på orten så är det ju jag som måste ta det. Det kommer ju att bli sämre bevakning i 

övrigt och då är frågan om det är värt det”. (Intervjuperson 6) 
 

Intervjuperson 4 identifierar brist på tid och möjlighet att gräva sig ned djupare i områden som 

sin största utmaning som lokalredaktör. Hen säger att det beror på storleken på 

bevakningsområdet. Hen säger likt den andra lokalredaktören att centralredaktionen kan ha en 

reporter som jobbar med gräv på heltid: ”Men det får vi nästan aldrig tiden till”. Personen måste 

istället ta hand om det dagliga, så som att bevaka alla politiska nämnder i de kommuner hen 

ansvarar för. Ibland väljer hen att ta sig tid till att göra något större, men då blir det på bekostnad 

av något annat. En annan intervjuperson, som säger att hen inte är så mycket för att gräva, tycker 

däremot att det blir svårt när hen ska hinna göra fördjupningar i sitt dagliga arbete. 
 

”Det blir lite på uppstuds, man hinner aldrig göra den research som man skulle vilja göra, så är 

det ju. Det kan man ju känna, men det är väl som det är”. (Intervjuperson 3) 
 

En annan lokalredaktör, intervjuperson 7, har dock en helt annan bild. Hen säger att hen får gehör 

för sina förslag och idéer på fördjupningar och gräv och har vissa möjligheter till att göra den typ 

av journalistik. Hen berättar också att hen och de andra på tidningen har det kravet på sig, att de 

ska producera större grejer. ”Vi har satt upp tydliga mål och det tycker jag är bra”. 
 

Den här studien visar att det finns tydliga skillnader i förutsättningarna för lokalredaktörerna 

jämfört med deras kollegor på centralredaktionerna. Intervjupersonerna har helt enkelt inte 

samma möjligheter att göra fördjupande och granskande journalistik. Det är ännu en aspekt som 

gör det svårt för vissa av dem att fullfölja sitt demokratiska uppdrag. I en marknadsdriven 

journalistik så menar McManus (1994) att tid inte alltid finns till att berätta alla sidor av en nyhet 

och prata med många olika källor. Även vissa av intervjupersonerna upplever till viss del detta 
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dilemma. Några av dem menar att de snabbt får slänga ihop fördjupningar och att om de ska göra 

grävande journalistik så är det annan journalistik som blir lidande.  

6.4.3 Framtiden 
Lokaljournalistikens närvaro har minskat mycket de senaste åren. Mellan 2004 och 2014 

försvann mer än var tredje lokalredaktion i Sverige, de gick från 258 till 164. (Althén och Nygren 

2014). I Västerbotten har man också blivit färre utifrån vad lokalredaktörerna berättar, men det 

finns ett undantag det senaste året. En av intervjupersonerna berättar att hens tjänst, som är 

relativt ny, kom till tack vare att två tidningar valde att ansöka om statligt mediestöd för 

bevakning av vita fläckar i två kommuner. Stödet godkändes och hen kunde anställas på heltid 

för att skriva åt båda tidningarna. En annan lokalredaktör berättar att samma stöd betalar en viss 

del av hens lön så att hen ska kunna lägga motsvarande procent av sin tid på ett bevaka en annan 

kommun än den som hen är stationerad i.  
 

Frågan är var medieutvecklingen är på väg. I intervjuerna gavs personerna utrymme att sia om 

framtiden och huruvida lokalredaktörer kommer att finnas kvar i samma utsträckning som 

tidigare eller om mer bevakning kommer att centraliseras. Gemensamt för många är att de anser 

att ”botten är nådd”, att det helt enkelt inte går att ha så många färre lokalredaktörer om inte 

bevakningen ska bli lidande. Intervjuperson 3 säger: ”Den värsta smällen överlag kom ju för 

några år sedan, så det går ju inte heller att kapa så mycket mer”. En annan intervjuperson säger 

att inlandets och glesbygdens frågor har lyfts mer de senaste åren, att det blivit mer diskussion 

kring värdet av att bevaka hela landet: 
 

”Så vi får väl hoppas, om det inte vänder, att det ändå stannar här, att det blir kvar någon 

bevakning i de här kommunerna, annars är det ju förödande för samhället och demokratin”. 

(Intervjuperson 5) 
 

Många av lokalredaktörerna lyfter också fram att det inte vore strategiskt av deras tidningar att 

dra ned på lokalredaktionerna med tanke på den position som lokaljournalistiken har i samhället 

idag. En av lokalredaktörerna menar att hen är otroligt viktig för sin tidning, eftersom nästan 

hälften av prenumeranterna finns i inlandskommunerna. Hen säger att det vore ”väldigt 

otaktiskt” om centralredaktionen skötte den bevakningen istället, men konstaterar också: 
 



	
38	

”Har man inte råd, så har man inte råd, då kommer det ju bli så att man skär ner. Men det är 

verkligen en sista åtgärd att ta bort journalister där man är som populärast”. (Intervjuperson 4) 
 

Intervjuperson 6 säger att hens tidning är stark i inlandet och att det ”är så djupt rotat på något 

sätt”. Hen berättar att när hen skriver en artikel om en särskild ort, så kan den bli bland de mest 

lästa artiklarna den veckan. Det finns inte ett lika stort intresse att läsa artiklar från staden som 

tidningen i huvudsak bevakar, även om många fler bor där, konstaterar hen. ”Så lägga ner i 

inlandet gör de ganska ogärna tror jag”.  
 

Samtidigt så menar vissa av intervjupersonerna att även om lokalredaktioner kommer att finnas 

kvar i framtiden, kan strukturen komma att förändras eller rent av behöva förändras. En av dem 

säger att så länge det finns tidningar kommer det att finnas lokalredaktörer, men de kanske inte 

kommer att vara så många och de kanske får ta ännu större områden än idag. Intervjuperson 3 

konstaterar att om det inte går att få bärighet ekonomiskt via digitalt läsande så är det ”värsta 

scenariot” att två av tidningarna, Folkbladet och Västerbottens-Kuriren, skulle kunna bli en 

tidning. En annan av lokalredaktörerna menar att medierna kommer att behöva förändra hur de 

jobbar på något sätt. Som hen ser på det nu händer det för lite och är för få människor som bor i 

inlandet för att det ska ”räcka till att bevaka på det viset” (Intervjuperson 7). 
 

Att sia kring framtiden för lokala medier är ingen enkel uppgift. Enligt Nygren och Tenor (2019) 

är det osäkert om det statliga mediestödet kommer att räcka för att vända utvecklingen. Samtidigt 

menar de att människor även i framtiden kommer att vilja ha lokala nyheter. De resonerar att det 

fortfarande kommer finnas lokala journalister kvar 2030, men att färre av dessa kommer att vara 

professionella och snarare vara mer av ”bygdereportrar”, ett begrepp som tidigare nämnts. Även 

om lokalredaktörerna är väl medvetna om det tuffa läget i branschen och den egna tidningens 

ekonomiska villkor, så märks en viss optimism bland några av dem. Den starka tilltron till sin 

position och relation med läsarna gör att några av dem inte ser så krasst på framtiden. Även om 

intervjupersonerna till viss del också tror att mediestrukturen kan behöva ändras på vissa sätt, har 

de delvis av en annan uppfattning kring lokalredaktörens framtid.  
 

De flesta anser att deras position är så pass viktig för tidningens överlevnad att det inte vore 

strategiskt att skära ner och tror snarare att lokalredaktörerna kommer att fortsätta att ha en 

central roll även i framtiden. Flera av dem menar att deras artiklar blir mer lästa och att det vore 
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dumt att inte följa pengarna. I en marknadsdriven journalistik så skulle detta kunna innebära, i 

motsats till den utveckling som skett hittills, att det skulle kunna leda till en viss decentralisering, 

att tidningarna skär ner på journalister på centralredaktionerna och satsar på de områden där de 

har flest prenumeranter.  

7. Slutsatser och diskussion  

Uppsatsens syfte var att studera hur lokalredaktörer i Västerbottens inland ser på sin roll i dagens 

medielandskap med fokus på utmaningar, drivkrafter, möjligheter och arbetssituation. För att 

syftet skulle besvaras utgick studien från två frågeställningar:  
 

– Hur ser lokalredaktörer i Västerbottens inland på sin roll i dagens medielandskap när det 

gäller drivkrafter, möjligheter och utmaningar? 

– Hur upplever de sin arbetssituation idag? 
 

Genom kvalitativa intervjuer som kopplades till teorier kring demokrati, ett medielandskap i 

förändring, journalistrollen som analysverktyg samt identitet och yrkesroll sattes 

lokalredaktörernas uttalanden in i ett sammanhang och analyserades. Analysen delades in i 

kategorierna rollen personifierad, utmaningar, arbetssituation och den demokratiska rollen samt 

ett flertal underkategorier. Med bakgrund i dessa kategorier har studien kunnat besvara frågorna, 

men samtidigt visat på att lokalredaktörens roll är komplex och har en del motsägelser. Nedan 

besvaras frågorna genom de olika kategorierna i analysen.  

7.1 Rollen personifierad 
Studien visar likt tidigare forskning (Althén och Nygren 2014) att lokaljournalistik har en särskild 

ställning i samhället. Det som är unikt för den här studien är att den visar att det också är 

personerna själva, lokalredaktörerna i Västerbottens inland, som får en särskild ställning. Flera av 

dem är välkända i det samhälle de bor i och de likställs med sin tidning när de rör sig ute i 

samhället, inte med vem de är som person. Studien visar också att flera av dem har svårt att själva 

gå ur rollen när de är lediga och att de ofta tänker på jobbet. Samtidigt som de flesta ser på sin 

roll som mycket viktig i samhället så vittnar deras berättelser också om att de inte har så mycket 

daglig kontakt med läsarna och att de har kommit längre ifrån dem. Detta är en av flera tydliga 

kontraster som framkommit i den här studien. Samtidigt som lokalredaktörerna har en stark 



	
40	

position och folk vet vilka de är, väljer en del av läsarna att inte vända sig till dem, utan väljer 

andra forum. Det kan bland annat antas vara sociala medier. De har paradoxalt både en närhet 

och en distans till läsarna.  

7.2 Utmaningar 
Den här studien visar att lokalredaktörerna möter många utmaningar i sin vardag som är specifikt 

kopplade till deras roll. Att skriva om ett ämne där de kanske känner någon håller alla med om är 

en problematisk del av rollen. Samtidigt som annan forskning visar att närheten på en liten ort 

kan leda till okritiska artiklar (Nygren och Tenor 2019), så visar den här studien snarare att 

lokalredaktörerna blir än mer måna om sin objektivitet, vare sig det rör sig om att faktakolla saker 

en extra gång eller att lämna över jobbet till en kollega. Samtidigt så menar vissa att de ständigt 

rör sig på gränsen och att det vore skönt att oftare få lämna över saker till andra kollegor. En del 

tycker också att det är en utmaning för privatlivet att vara lokalredaktör eftersom de har svårt att 

veta hur de ska förhålla sig till människor. För vissa leder det till att de distanserar sig från 

människor. 
 

Studien visar också att flera av lokalredaktörerna tycker att det är svårt att ge en så bred och 

rättvis bild som möjligt av den andra kommun de bevakar, där de inte är stationerade. De 

använder inte själva begreppet medieskugga men säger att vissa kommuner får för lite eller 

ensidig bevakning. Det märks en tydlig frustration bland många av dem, att de upplever att de 

inte kan fullfölja sitt journalistiska uppdrag på det sätt som de egentligen vill. Samtidigt har de 

också accepterat att så är läget och några menar att de försöker vara nöjda över det de gör.  
 

En annan utmaning är att de upplever att cheferna inte alltid förstår att de har andra 

förutsättningar än sina kollegor på centralredaktionen. När de blir tilldelade jobb så tar cheferna 

inte alltid hänsyn till de långa avstånden och att de kanske måste skotta fram bilen. De går inte i 

detalj in på vilka konsekvenser det får, men det märks att det också bidrar till en viss frustration.  

7.3 Arbetssituation 
Den här studien visar att arbetssituationen för lokalredaktörerna skiljer sig mycket jämfört med 

deras kollegor på centralredaktionerna. Bortsett från att vara multikompetenta som de flesta 

journalister förväntas vara idag (Lindblom och Nygren 2019) så förväntas de vara 
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”supermultikompetenta”, ett uttryck som skapats specifikt för den här uppsatsen. Det innebär att 

förutom att producera text, bild och rörlig bild till alla kanaler behöver de bemästra bilen, 

kaffemaskinen och andra saker som uppkommer under arbetsdagen, som inte har med journalistik 

att göra. Några av intervjupersonerna beskriver hur journalister på centralredaktioner kommer till 

ett ”uppdukat bord”, men att de har helt andra förutsättningar att göra sitt journalistiska arbete.  
 

Till skillnad från forskning som visar att den journalistiska autonomin minskat (Wiik 2012) så 

visar den här studien att de flesta lokalredaktörer har ganska mycket frihet i sin roll, vilket de 

lyfter fram som något positivt, som en stor möjlighet med jobbet och det som de tycker bäst om 

med lokalredaktörsrollen. De flesta kan välja ganska fritt vad de vill skriva om och hur de lägger 

upp sin dag. En av lokalredaktörerna upplever dock att detta håller på att förändras och hen 

märker hur en chef alltmer vill styra jobben. Hen anser att hen får skriva grejer som inte blir så 

lästa, men väljer oftast att gilla läget.  

7.4 Den demokratiska rollen 
Precis som tidigare forskning visar (Asp 2012) så drivs lokalredaktörerna av starka demokratiska 

ideal. De anser att de har en viktig funktion i samhället och mycket ansvar gentemot läsarna. Det 

blir tydligt att alla intervjupersoner tar sin roll som lokalredaktör på stort allvar. Samtidigt som de 

tycker att deras tidning prioriterar gräv och fördjupningar anser flera att de inte själva hinner göra 

det. De har inte samma tid och förutsättningar som sina kollegor att göra större, genomarbetade 

grejer, och menar att de när de tar sig tid för det, så blir det på bekostnad av annan journalistik.  
 

Några av dem lyfter också fram hur kommunerna de bevakar har egna problem med demokratin, 

som brist på offentliga handlingar och tillgänglighet. Det drabbar inte bara dem utan också 

medborgarna som inte får den information de har rätt till. I slutändan får det konsekvenser för 

samhället i stort.  
 

Det finns genomgående i den här studien både en optimism och en frustration bland 

lokalredaktörerna. Särskilt när de tillåts sia om framtiden och vad som kommer att hända med 

lokalredaktörsrollen. Samtidigt som de kan se ganska krasst på medieutvecklingen så menar flera 

av dem att deras roll är så pass viktig för tidningen att de har svårt att se att den skulle kunna 

försvinna helt i framtiden. Sammanfattningsvis så anser lokalredaktörerna att de utgör en viktig 
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funktion i samhället, men att förutsättningarna i rollen innebär att flera av dem anser att de inte 

kan fullfölja sitt uppdrag på det sätt som de egentligen skulle vilja göra.  

8. Fortsatt arbete och forskning 

Nu när lokalredaktörens roll i Västerbottens inland har studerats och det bland annat har 

framkommit att de tycker det är svårt att bevaka en kommun där de inte bor och har för lite tid till 

grävande journalistik, så vore det intressant att studera mer av innehållet som produceras. Det 

skulle ge en bild av vad neddragningen av lokaljournalistiken haft för effekter på den 

journalistiska produkten.  
 

Det vore därför intressant att gå igenom Norrans, Folkbladets och Västerbottens-Kurirens 

material idag och jämföra med för tio år sedan. Eftersom den här studien visar att det finns ett 

visst missnöje bland befolkningen att det skrivs för lite från vissa kommuner, så hade det varit 

relevant att undersöka vilka orter och kommuner som har fått mindre bevakning och vilken typ av 

nyheter det är som skrivs. Det skulle också vara relevant att veta utifrån ett demokratiperspektiv 

eftersom människors tillgång till information är så viktig i de demokratiska processerna.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

– Presentation av mig själv och uppsatsens syfte och upplägg. 

– Personen informeras om att deltagandet är frivilligt, anonymt och att den när som helst 

har rätt att dra sig ur intervjun.  

– Personen informeras om att intervjun kommer att spelas in. 

– Personen informeras om hur intervjun eller delar av den kommer att publiceras.  

– Personen får frågan om det finns några frågor innan intervjun drar igång. 
 

Nedan redovisas de olika teman som intervjun delats in i och några föreslagna frågor.  
 

Den subjektiva yrkesrollen 

– Berätta hur det kom sig att du blev journalist? Och lokalredaktör?  

– Vad driver dig i ditt arbete som journalist och lokalredaktör?  
 

Journalistens roll i nyhetsproduktionen  

– Kan du berätta hur en dag kan se ut för dig?  

– Vilka är de största utmaningarna? Vilken hjälp får du av kollegor? 

– Det mest givande? 
 

Journalisternas roll och funktion i samhället 

– Vilken roll tycker du att du har i lokalsamhället?  

– Känner du press eller förväntningar från medborgarna? 
 

Medieutvecklingen och framtiden 

– Vad tror du kommer att hända med lokalredaktörsrollen i framtiden? 

– Hur ser du på din egen framtid som lokalredaktör och inom journalistyrket i stort?  
 

Marknadsdriven journalistik 

– Vilken typ av journalistik tycker du att din arbetsgivare prioriterar?  

– Stämmer det med hur du vill prioritera? 
 

Efter intervjun var slut frågades personen: Har du något mer du vill ta upp eller fråga innan vi 

avslutar?  


