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Abstract 

Den här uppsatsen handlar om lokaljournalistik i Lindesberg, en ort i norra delen av Örebro län. 

Uppsatsen är inriktad på bevakningen av den kommunala myndigheten för att på så sätt kunna diskutera 

de lokala mediernas betydelse för demokratin i Lindesberg. Till grund för uppsatsen ligger en 

kvantitativ innehållsanalys av 227 kommunrelaterade artiklar publicerade vecka 6 och vecka 7 i 

Bergslagsposten åren 1995 och 2001 samt vecka 6 och vecka 7 i Nerikes Allehanda åren 2007 och 2013. 

Det teoretiska avsnittet tar avstamp i fyra olika medieideologier, och landar genom dessa i 

journalistikens demokratiska uppgifter. De demokratiska uppgifterna är födda ur ett synsätt att medierna 

har en avgörande betydelse för att demokratin ska fungera. 

Med utgångspunkt i det teoretiska avsnittet, och med hänvisning till tidigare forskning, handlar 

diskussionen om att antalet kommunrelaterade artiklar har blivit färre vilket gör det svårare att uppfylla 

de demokratiska uppgifterna. I diskussionen konstateras även att det finns en gråzon i att granska 

makthavare; det är ofta tjänstemännen som får representera kommunen eftersom de har ett stort 

inflytande, men det är politikerna som är de som egentligen är folkvalda och kan röstas bort. Slutligen 

förs en diskussion om hur den studerade bevakningen förhåller sig till olika idealtyper av demokrati. 

Nyckelord: Bergslagsposten, demokratimodeller, innehållsanalys, kommunjournalistik, medieteorier, 

Nerikes Allehanda. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Sommaren 2011 var jag sommarvikarie på Nerikes Allehandas lokalredaktion i Kumla i södra Närke. 

När jag snabbt skummade igenom en telefonlista över alla lokalreportrarna konstaterade jag att 

Lindesberg hade dubbelt så många som de andra lokalredaktionerna. Min kollega som tidigare hade 

jobbat i Lindesberg sa något om att ”Vaddå, det är väl ingenting, du skulle sett för några år sedan när 

Bergslagsposten var en egen tidning, då var vi många fler där uppe”. Jag anade att Lindesbergs 

lokalredaktion hade en egen historia, som skiljde sig åt från de andra lokalredaktionerna. Sommaren 

efter väcktes fascinationen över den historien på allvar, då jag som timvikarie en vecka i Lindesberg för 

första gången var på lokalredaktionen där. Redan det stora huset, precis bredvid tågstationen, med den 

tydliga skylten Bergslagsposten skvallrade om att Nerikes Allehandas lokalredaktion i Lindesberg med 

sju reportrar en gång i tiden hade varit något helt annat. När jag kom in på redaktionen fick jag snart 

höra fler och fler berättelser om situationen för ”10-20 år sedan”, då ”vi var 80 anställda”. 

Personligen sätter jag en stor tro till lokaljournalistiken då den i mina ögon betyder mycket för den 

lokala demokratin. Vilken regiontidning kommer att hinna med att gå igenom diarier för länets alla små 

kommuner? Jag är övertygad om att den journalistiska bevakningen av en kommun påverkas av 

redaktionella förändringar av det slaget som Lindesberg har sett. Anledningen att jag gör den här 

uppsatsen är därför att jag vill ta reda på hur rapporteringen har påverkats; på vilket sätt skiljer sig 

innehållet i Lindebornas tidning i dag mot för 18 år sedan? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att ta reda på hur bevakningen av den kommunala myndigheten i Lindesberg har förändrats 

från 1995 fram tills i dag, då jag vill diskutera de lokala mediernas betydelse för demokratin i 

Lindesberg. 
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De frågeställningar som jag har är: 

- Har mängden artiklar som rör den kommunala myndigheten och dess verksamheter i 

Lindesberg förändrats i Bergslagsposten och Nerikes Allehanda, och i så fall hur? 

- Har dessa artiklar förändrats till sin karaktär, och i så fall hur? 

- Har innehållet; ämnen och källor, i artiklarna förändrats, och i så fall hur? 

2 Bakgrund 

2.1 Dagspressens historia i Sverige 

Under 1800-talet började tidningsmarknaden växa fram på allvar i Sverige. Några av tidningarna som 

startades var Aftonbladet (1830), Vestmanlands Läns Tidning (1831) och Östgöta Correspondenten 

(1838). Under andra halvan av 1800-talet blev det allt vanligare att de nystartade tidningarna hade en 

politisk inriktning, en typ av dagspress som blev mycket starkare i Norden än i övriga Europa. I mitten 

av 1950-talet fick en rad tidningar läggas ner och för att behålla en mångfald bland tidningarna infördes 

presstödet 1976.
1
 

Sett ur ett globalt perspektiv ligger Sverige med sin grannländer Norge och Finland i topp när det gäller 

antalet 4-7-dagarstidningar per 1 000 invånare. Flera orsaker kan antas vara anledningen till 

utvecklingen i Norden, bland annat att de nya medierna som radio och tv blev finansierade genom 

licenser i Norden och alltså inte blev en konkurrent när det gäller annonsmarknaden. Att Norden har en 

stark landsortspress som inte konkurreras ut av storstadstidningarna tros också vara en anledning.
2
 De 

senaste tio åren har de flesta svenska dagstidningarna tappat i upplaga, hårdast har kvällspressen 

drabbats. De enda som har ökat sin spridning under denna tid är gratistidningarna. 
3
 

                                                 
1
 Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring, Massmedier. 10:e upplagan (Stockholm: Ekerlids förlag, 2011), 58-

76. 
2
 Karl Erik Gustavsson, Dagspressen i Norden – struktur och ekonomi (Lund: Studentlitteratur, 1996), 94-101. 

3
 Hadenius, Weibull och Wadbring, Massmedier, 145-147. 
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2.2 Bergslagsposten 

Tidningen Bergslagsposten i Lindesberg grundades 1892 av den liberale riksdagsmannen Alfred Stärner, 

och utkom från början två dagar i veckan. 1925 utökades utgivningen till tre dagar i veckan och under 

1950- och 60-talet ökade man successivt antalet dagar fram till 1967 då Bergslagsposten blev en 6-

dagarstidning. Efter ägarbyten 1893 och 1925 köpte advokaten Claës Ljung, ägare till Nerikes 

Allehanda, aktiemajoritet i tidningen 1943. Drygt 30 år senare, 1975, såldes båda tidningarna till 

Liberala tidningar KB. 

1993 inledde Nerikes Allehanda ett samarbete med Dalarnas tidning, och Bergslagspostens edition för 

dalarna, BP Dala, slogs samman med Ludvika Tidning under namnet Nya Ludvika Tidning. Efter nio år 

köpte Dalarnas tidning ut Bergslagsposten och tryckningen av Nya Ludvika Tidning flyttades till Falun. 

Detta innebar att Bergslagsposten fick säga upp anställda på alla sina avdelningar.
4
 

I slutet av 2006 blev Bergslagsposten en edition av Nerikes Allehanda och gick därmed i graven som 

egen tidning.
5
 Bergslagspostens redaktioner i Kopparberg och Hällefors fick vara kvar som 

lokalredaktioner i Bergslagspostens edition av Nerikes Allehanda. Vid samgåendet med Nerikes 

Allehanda hade Bergslagsposten en upplaga på 9 500 exemplar. Antalet heltidsanställningar var 22,7 

stycken, inklusive 4 tjänster i Hällefors och Kopparberg. Detta kan jämföras med situationen i början på 

1990-talet då antalet anställda var ett 100-tal, fördelat på redaktioner i Lindesberg, Hällefors, 

Kopparberg, Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg.
6
 

Ägaren till både Nerikes Allehanda och Bergslagsposten, Liberala tidningar KB (senare Liberala 

tidningar AB), bildade 2007 koncernen Promedia i Mellansverige AB tillsammans med VLT (före detta 

Vestmanlands Läns Tidning). Koncernen Promedia ägs i dag av Stampen.
7
 

                                                 
4
 Göran Karlsson, tidigare chefredaktör på Bergslagsposten. Mejlkonversation 16 maj 2013. Finns utskriven och sparad hos 

uppsatsförfattaren. 
5
 Bergslagsposten. I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj 2013 från www.ne.se.till.biblextern.sh.se/bergslagsposten 

6
 Göran Karlsson. Mejlkonversation 16 maj 2013.  

7
 Nerikes Allehanda. I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj 2013 från www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/nerikes-

allehanda  

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/bergslagsposten
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Lindesberg, orten som Bergslagsposten har haft som utgångspunkt, är en ort i den norra delen av Örebro 

län. Orten är centralort i Lindesbergs kommun
8
 som 2012 hade cirka 22 979 invånare. 2002 hade 

kommunen 23 492 invånare och ytterligare tio år tidigare, 1992, var invånarantalet 23 833.
9
 

2.3 Nerikes Allehanda 

Den liberala tidningen Nerikes Allehanda grundades 1843 av rektorn Otto Gumælius och stadsfiskalen 

Svante Falk. Gumælius familj ägde tidningen fram till 1933 då den såldes till advokaten Claës Ljung. I 

mitten 1970-talet köptes Nerikes Allehanda av Liberala Tidningar KB, och som tidigare nämnts i 

stycket om Bergslagsposten äger i dag Stampen tidningen genom koncernen Promedia.
10

 

2012 gjordes flera organisationsförändringar på Nerikes Allehanda. Antalet anställda på redaktionen 

minskade från 93 till 67
11

, tidningens tre editioner blev en gemensam för hela Örebro län och de åtta 

lokalredaktionerna blev två. Den norra utgår från Lindesberg och bevakar Lindesberg, Nora, Hällefors 

och Kopparberg. Den södra utgår från Kumla och bevakar Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå och 

Fjugesta. De ursprungliga redaktionerna finns fortfarande kvar som lokaler att använda när reportrarna 

är ute på jobb på de olika orterna, men basen är Kumla eller Lindesberg. Totalt finns det sex 

heltidstjänster i norr och sex heltidstjänster i syd, utöver det finns det även en länschef.
12

 Nerikes 

Allehandas upplaga 2012 var på 52 700 exemplar
13

, i Lindesbergs kommun nåddes cirka 5 000 hushåll 

av tidningen.
14

 

 

                                                 
8
 Lindesberg. I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj 2013 från www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/lindesberg/242135 

9
 Befolkningsmängd i Lindesberg 1992, 2002, 2012. Från SCB. Hämtad den 19 maj 2013 från 

http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?layout=tableViewLayout1&rxid=e14418a6-70c8-

4799-a754-24debb93c94d 
10

 Nerikes Allehanda. I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj 2013 från www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/nerikes-

allehanda 
11

 Cathrine Gustavsson, länschef på Nerikes Allehanda. Mejlkonversation 21 maj 2013. Finns utskriven och sparad hos 

uppsatsförfattaren. 
12

 Cathrine Gustavsson, länschef på Nerikes Allehanda. Mejlkonversation 20 maj 2013. Finns utskriven och sparad hos 

uppsatsförfattaren. 
13

 Nerikes Allehanda. I Nationalencyklopedin. Hämtad 19 maj 2013 från www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/nerikes-

allehanda 
14

 Dagstidningsförteckning 2012. Hämtad 14 maj från www.presstodsnamnden.se/publikationer-2/dagstidningsforteckning/ 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/lindesberg/242135
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?layout=tableViewLayout1&rxid=e14418a6-70c8-4799-a754-24debb93c94d
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?layout=tableViewLayout1&rxid=e14418a6-70c8-4799-a754-24debb93c94d
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3 Tidigare forskning 

3.1 Skilda medievärldar 

2005 publicerades Gunnar Nygrens avhandling Skilda medievärldar – lokal offentlighet och lokala 

medier i Stockholm som handlar om vilken lokaljournalistik som medborgarna i Stockholm gavs genom 

regionala och lokala medier. Forskningen handlar även om mediekonsumtion, lokal identitet och 

mediernas roll i demokratin 
15

. Avhandlingen bygger bland annat på en innehållsanalys av regionala 

dagstidningar, kvällstidningar och etermedier i Stockholm, en innehållsanalys av lokala gratistidningar 

och en innehållsanalys av kommunjournalistiken i Huddinge och Haninge. De undersökta artiklarna är 

publicerade under perioden 1999-2001.
16

  

En intressant reflektion Nygren gör gällande skillnaderna mellan regionala och lokala medier är att det 

är mycket svårare för en händelse/fråga att bli en nyhet i de regionala medierna än i de lokala. Detta 

beror på att konkurrensen är hårdare, ska något in regionaltidningen tävlar detta med många fler 

nyheter.
17

 Detta innebär att de lokala kommunala frågorna blir beroende av de lokala gratistidningarna 

för att få uppmärksamhet. Dessa tidningar är dock hårt styrda av marknaden då det är annonsörerna som 

betalar all publicering. I den verkligheten är det inte så ofta som den lokala politiken är det mest 

säljande att skriva om
 18

, vilket leder till att stockholmare har betydligt sämre möjligheter att få kunskap 

om den kommunala politiken jämfört med invånare i andra städer som har en eller flera betaltidningar.
19

 

3.2 Granskning med förhinder 

Ytterligare forskning av Nygren som behandlar ämnen som kommunbevakning och demokratifrågor är 

den som presenteras i rapporten Granskning med förhinder. Den utgår i från en innehållsanalys av 

artiklar i nio tidningar i Helsingborg, Norrköping, Gävle och Haninge under totalt sex veckor 2002. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pass granskande mediernas bevakning av kommunerna 

                                                 
15

 Gunnar Nygren, Skilda medievärldar (Stockholm: Symposion, 2005), 24-25. 
16

 Ibid., 90-91. 
17

 Ibid., 215. 
18

 Ibid., 230. 
19

 Ibid., 224-225. 



10 

 

är, och hur kommunerna framställs i de lokala medierna.
20

 Hans analys visar bland annat att 

Norrköpingsborna får den mest omfattande kommunbevakningen som genom sin två dagstidningar 

kunde läsa 465 artiklar under den undersökta perioden. Haningeborna däremot, som har två 

rikstidningar som rapporterar från regionen samt en gratis dagstidning och en gratis veckotidning, fick 

bara läsa 61 artiklar om kommunala nyheter.
21

  

När det gäller mediernas granskande uppgift delar Nygren in den i fyra nivåer. Dessa startar med det 

faktum att medierna finns, att makthavare vet om att de kan bli granskade. Nästa nivå innebär att 

medierna faktiskt uppmärksammar vissa frågor, samtidigt som de låter bli att rapportera om andra. 

Genom sin nyhetsvärdering uppfyller de sin granskande uppgift. Nivå tre handlar om att lyfta fram olika 

åsikter, och visar sig i på vilket sätt medierna skildrar konflikter. Den sista nivån uppnår medierna 

genom att göra egna undersökningar och leta fram egen fakta. I sin innehållsanalys ser Nygren att 

medierna ytterst sällan når upp till den fjärde nivån utan nöjer sig med nivå tre. Denna nivå ser han inte 

som meningslös, men tror ändå på att den lokala demokratin skulle må bäst av granskande medier på 

nivå fyra.
22

 

3.3 Nyheter i samspel 

En annan forskare som har doktorerat i lokaljournalistik är Lars-Åke Larsson, med avhandlingen 

Nyheter i samspel – Studier i kommunjournalistik 1998. Hans forskning fokuserar på den kommunala 

bevakningen, vilken kontakt journalister och kommunala representanter har och hur den slutliga 

journalistiken ser ut, och varför den ser ut så.
23

 För att ta reda på detta har han intervjuat 21 journalister 

och 19 kommunala representanter på totalt 7 orter. Utöver detta är ytterligare 31 personer intervjuade för 

att bidra till större klarhet i ursprunget till några nyhetsfall som Larsson studerar djupare.
24

 Han kommer 

fram till att det finns tre olika typer av ursprung; dels ursprung i redaktionen eller andra medier, dels 

ursprung i offentlig information från kommunen samt dels ursprung hos en tredje part, till exempel 

påverkansgrupper.
25

 Totalt söker han ursprunget till 248 kommunartiklar i tidningarna Göteborgsposten, 

Arbetet, Nerikes Allehanda, Örebro-Kuriren och Karlskoga-Kuriren under augusti och oktober 1996. 

                                                 
20

 Gunnar Nygren, Granskning med förhinder, (Stockholm: JMK, Demokratiinstitutets rapportserie, nr 4, 2003), 6-8. 
21

 Ibid, 11. 
22

 Ibid., 52-57. 
23

 Lars-Åke Larsson, Nyheter i samspel – studier i kommunjournalistik (Göteborg: JMG, 1998), 4-5. 
24

 Ibid., 43. 
25

 Ibid., 139. 
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Undersökningen visar att drygt 60 procent av artiklarna har redaktionellt ursprung, resten fördelar sig 

ganska jämt på de två andra kategorierna. 238 artiklar går även att analysera när det gäller hur 

kommunen skildras. Larsson ser då att 44 procent av artiklarna är neutrala, 34 procent är negativa och 

22 procent är positiva. I de artiklar som har kommunalt ursprung är fler artiklar positiva (30 procent) än 

andelen negativa (23 procent). Att antalet negativa artiklar har ökat totalt sett jämfört med tidigare 

studier tror Larsson bland annat kan bero på den ekonomiska situationen som rådde under mitten av 

1990-talet,
26

 då det var mycket ”negativa” beslut och händelser i form av besparingar och 

omstruktureringar, det som kommunalpolitik associerades med under den här tiden enligt Larsson.
27

 

Sammanfattningsvis kommer Larsson fram till att en stor del av den kommunala nyhetsförmedlingen 

sker i samspel mellan journalister och kommunens representanter; de har ett gemensamt spelrum där en 

viss balans eftersträvas av båda parter. Larsson menar att traditionellt sett anses god journalistik vara 

den som är fri och obunden, hans forskningsresultat skulle i så fall visa på att den undersökta 

journalistiken inte är särskilt bra. Detta menar han är en felaktig bild, då det inom ramen för detta 

gemensamma spelrum finns möjligheter att jobba för demokratins välmående. Risken med en alltför stor 

distans mellan kommunen och medierna är att en negativ syn på kommunen är det enda som kommer 

fram vilket i längden spär på ett ökande politikerförakt, som i sin tur gör att medborgarna distanserar sig 

från demokratiska frågor.
28

 

3.4 Nära nyheter 

I Nära nyheter – studier om kommunaljournalistik studerar Bengt Johansson kommunbevakning med 

tidningen Göteborgsposten (GP) med tillhörande lokaltidningar (GP Nordost, GP Nordväst och GP 

Sydväst) i fokus. Tidningens innehåll jämförs ibland med annan storstadspress och landsortspress för att 

se politiska nyheter ur ett riksperspektiv
29

. På så sätt kan Johansson jämföra andelen kommun- och 

landstingsnyheter med andelen rikspolitiska nyheter, vilket görs med tidningsinnehåll från valrörelserna 

                                                 
26

 Ibid., 150-152. 
27

 Ibid., Se t. ex. 177. 
28

 Ibid., 211-216. 
29

 Kent Asp, Bengt Johansson och Larsåke Larsson, Nära nyheter – studier om kommunaljournalistik (Göteborg: Centrum 

för forskning om offentlig sektor, Cefos rapport 9, 1997), 22-23. 
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under perioden 1979-1994. Han ser bland annat att andelen kommun- och landstingsnyheter har ökat 

betydligt mer i landsortspressen än i storstadspressen. Samma tendens finns när det gäller ledarartiklar
30

. 

När det gäller det kommunala materialet i GP har både textytan (brödtext, ingress och rubrik) och 

bildytan ökat i antal spaltcentimetrar under perioden 1985-1994. Johansson konstaterar att artiklarna inte 

har ökat i antal men förändrats när det gäller själva redigeringen, tidningen har till exempel slutat med 

små kommunnotiser. Däremot har kommunartiklarna ökat på förstasidan, under undersökningens 

tioårsperiod har de fördubblats i antal.
31

  

1994 handlar sexton procent av GP’s kommunartiklar om sjukvård, då detta är en kommunal 

verksamhet i Göteborg. Andra ämnen som förekommer ofta är utbildning, kulturfrågor samt 

kollektivtrafik. I GP’s tre lokaltidningar är skolfrågor ett ofta omskrivet ämne, liksom barn- och social 

omsorg samt fritidsfrågor. Sammanfattningsvis låg ”mjuka frågor” i fokus både i GP och i dess 

lokaltidningar under mitten av 1990-talet.
32

 I 25-40 procent av artiklarna i GP, beroende på om det är 

valår eller inte, är det en politiker som agerar. Motsvarande siffra för lokaltidningarna är 15-20 

procent.
33

 När de kommunala förvaltningarna uppmärksammas är det framför allt de ansvariga 

tjänstemännen som syns, både i GP och i lokaltidningarna. Kommuninnevånarna får 18 procent av all 

uppmärksamhet i GP, i lokaltidningarna får de 25 procent. 
34

 På ett övergripande plan konstaterar Bengt 

Johansson att lokaltidningarna fokuserar mer på kommunens verksamhet, till skillnad mot 

Göteborgsposten, vilken fokuserar på den kommunala allmänpolitiken (till exempel politiska debatter 

och kommunalval).
35

 

3.5 Tidigare c-uppsatser om lokal- och kommunjournalistik 

Andra studier inom området kommunbevakning och demokratifrågor som kan nämnas är c-uppsatsen 

Tidningarna och den tredje statsmakten av Karin Sjöberg. Den handlar om huruvida dagens tidningar 

uppfyller en roll som granskare av den första (regering) och den andra (riksdag) statsmakten. Detta har 

Sjöberg undersökt genom att fokusera på den lokala demokratin, kommun och landsting, och hur 

                                                 
30

 Ibid., 51-54 
31

 Ibid., 61-63. 
32

 Ibid., 69-71. 
33

 Ibid., 84. 
34

 Ibid., 89-90. 
35

 Ibid., 67-68. 
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möjligheterna ser ut för den granskande journalistiken där. För att ta reda på det har hon skickat ut 

enkäter till 21 ansvariga utgivare samt gjort fem intervjuer med kommunreportrar. Hennes undersökning 

visar att reportrarna var mer oroade för hur möjligheterna att vara den tredje statsmakten såg ut än vad 

utgivarna var. Reportrarna hade även en tydligare och mer traditionell syn på vad uppgiften som den 

tredje statsmakten innebar.
36

 

En annan c–uppsats inom samma ämne är Den tredje statsmakten av Linda Nyman. Hon gör en 

kvalitativ textanalys av artiklar från Skaraborgs Läns Tidning för att undersöka hur bevakningen av 

politiska beslut ser ut i Skara kommun. Den övergripande frågeställningen är ”Hur uppfyller Skaraborgs 

Läns Tidning sin roll som demokratins förmedlare?”. Nyman kommer fram till att journalisterna gör en 

objektiv bevakning där båda sidor får komma fram, men bevakningen sker oftast när besluten i olika 

frågor redan är fattade. Hon menar att om tidningen ska fylla en uppgift där de lyfter fram möjligheterna 

för medborgarna att påverka demokratin måste bevakningen ske av frågorna under hela den politiska 

processen, från motion till beslut.
37

 

4 Teori 

4.1 Fyra medieteorier 

På 1950-talet lanserades fyra olika medieteorier, vilka hade och har haft stor genomslagskraft sedan 

dess. Tanken är att det går att utskilja fyra olika modeller när det gäller vilken roll medierna har. Den 

första är den auktoritära vilken innebär att medierna till stor del styrs av staten och är ett språkrör för 

makten
38

. Medierna är alltså inte ett språkrör för medborgarnas åsikter. Det auktoritära perspektivet 

präglade situationen i Sverige fram till slutet av 1700-talet. Den andra modellen är den frihetliga och 

handlar om att medierna ska stå så fria som möjligt från staten. Inga lagar ska styra medierna. Den 

frihetliga ideologin slog igenom i Sverige i slutet av 1700-talet och har sedan dess påverkat framför allt 

dagspressen
39

. Den tredje medieteorin är den sociala ansvarsteorin vilken menar att medierna har en 

viktig demokratisk roll. Därför är det viktigt att det dels finns lagar som lyfter fram den demokratiska 

                                                 
36

 Karin Sjöberg, ”Tidningarna och den tredje statsmakten” (Jönköping: Högskolan i Jönköping, institutionen för medie- och 

kommunikationsvetenskap, 2007). 
37

 Linda Nyman, ”Den tredje statsmakten” (Jönköping: Högskolan i Jönköping, inom Medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet, 2008). 
38

 Nygren, Skilda medievärldar, 36. 
39

 Hadenius, Weibull och Wadbring, Massmedier, 24. 
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biten och dels är det viktigt att medierna själva tar sitt ansvar. Denna teori har haft stort inflytande i 

Sverige sedan mitten 1900-talet
40

. Slutligen finns den marxistiska medieteorin. Enligt den ska all press 

arbeta för det kommunistiska samhällets bästa. En skillnad mot den auktoritära modellen är att medierna 

oftast ägs av staten i ett marxistiskt medieteoretiskt landskap
41

. 

4.2 Journalistikens demokratiska uppgifter 

I Sverige är det framför allt den sociala ansvarsideologin och den frihetliga ideologin som präglar 

debatten kring medielagstiftningen, alltifrån frågor som rör presstödet till barnpornografi förmedlat via 

internet. Hadenius, Weibull och Wadbring sammanfattar synen på medierna i Sverige i Massmedier ”Att 

medierna har en sådan central roll för den politiska demokratin har gjort att det ansetts möjligt att skilja 

ut bestämda uppgifter för massmedierna i det svenska samhället”. I början av 1970-talet skedde detta, då 

först pressutredningen och sedan radioutredningen kom fram till följande fyra uppgifter: Att informera, 

kommentera, granska och skapa forum för debatt. 1994 togs uppgiften ”att kommentera” bort, men de 

övriga tre har sedan dess fått stå kvar
42

. 

Nord och Strömbäck (2004) lyfter även de fram medierna som en viktig del i en demokrati i Medierna 

och demokratin: ”Genom att informera, granska och vara ett forum för debatt ska medierna sålunda 

bidra till en fungerande åsiktsbildning och i förlängningen en fungerande demokrati”. Enligt dem är det 

därför viktigt att värna om det journalistiska innehållet i medierna, då det är genom det som de 

demokratiska uppgifterna kan uppfyllas.
43

 

Uppfattningen om de demokratiska uppgifterna påverkas av vad man anser är en bra demokrati. Nord 

och Strömbäck lyfter fram tre olika modeller i Medierna och demokratin. 

Konkurrensdemokratin: I denna ligger fokus på politikerna och deras arbete. Antingen ser förespråkare 

för denna modell valdagen som dagen då väljarna kan se bakåt och rösta efter hur politikerna har agerat 

sedan det senaste valet, eller så ser förespråkarna valdagen som dagen då väljarna kan rösta på det parti 

                                                 
40

 Nygren, Skilda medievärldar, 37. 
41

 Hadenius, Weibull och Wadbring, Massmedier, 25. 
42

 Ibid., 28-29. 
43

 Lars Nord och Jesper Strömbäck, ”Journalistik, medier och demokrati” i Medierna och demokratin, red. Lars Nord och 

Jesper Strömbäck (Lund: Studentlitteratur, 2004), 18-19. 
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som verkar ha den bästa regeringspolitiken jämfört med andra partier. Journalisternas viktigaste uppgift 

blir i det första fallet (den bakåtblickande sanktionsmodellen) att granska de som har haft makten, och i 

det andra fallet (den framåtblickande mandatmodellen) att informera väljarna om de olika partiernas 

politik. 

Deltagardemokratin: Fokuserar på medborgarnas aktivitet i politiken, valdag som icke-valdag. Genom 

att politiska beslut är tagna i stark påverkan av många medborgare blir demokratin levande och 

människorna i ett samhälle har lättare att se sig som ett gemensamt fungerande kollektiv. Sett ur detta 

perspektiv är det viktigt att journalisterna låter medborgarna bli en aktiv del även av journalistiken och 

lyfter upp den gemensamma demokratin som något positivt. Journalisterna ska utgå från vad 

medborgarna tycker är viktigt. 

Samtalsdemokratin: Står för det mesta som deltagardemokratin står för, men fokuserar mer på samtalet 

och debatten i samhället. Därför blir journalisternas viktigaste uppgift att skapa utrymme för en bra 

politisk diskussion, både genom att uppmuntra medborgarna att engagera sig, men även stå för en saklig 

information så att alla debattörer kan använda sig av rationella och sakliga argument, vilket är bland det 

viktigaste i en samtalsdemokrati.
44

 

4.3 Journalisternas ideal 

Bland de svenska journalisterna finns det ett tydligt ideal när det gäller uppgiften att granska samhällets 

makthavare, och andelen som instämmer i detta har ökat sedan mitten på 1990-talet. Då (1994) instämde 

74 procent helt i att det var ett viktigt ideal, 2005 instämde 80 procent. Om man även räknar in de som 

instämmer delvis när det gäller uppgiften att granska så är det 99 procent av de svenska journalisterna 

som tycker att detta är ett viktigt yrkesideal. När det gäller de andra demokratiska uppgifterna; att 

informera och skapa forum för debatt, kan ”Stimulera nya tankar och idéer”, ”Enkelt förklara 

komplicerade händelser” och Neutral rapportör av det som sker” få vara en markör för journalistkårens 

ideal. De två sistnämnda områdena har även de ökat sedan mitten av 1990-talet, dock är det endast en 

tredjedel av journalisterna som tycker att neutral rapportering är ett viktigt ideal.
45
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45
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4.4 Förutsättningar för medieinnehållet 

Även om många i branschen är medvetna om de demokratiska uppgifterna så är det mycket annat som 

styr mediernas innehåll. Till exempel har medieföretagets ekonomiska förutsättningar stor betydelse, 

liksom utvecklingar på det teknologiska området och vem som äger medieföretaget. Utvecklingen när 

det gäller ägarförhållandet i Sverige går från ägare styrda av ett tydligt publicistiskt ideal till ägare 

styrda av de ekonomiska förutsättningarna.
46

 Bengt Johansson konstaterar i sitt kapitel om 

nyhetsvärderingsteorier i Medierna och demokratin att medieföretag i dag fungerar som alla andra 

företag, där ekonomin är det mest intressanta. ”I kampen mellan journalistiska ideal och ekonomiska 

krav får de journalistiska stryka på foten.” 
47

 När det gäller journalisternas dagliga arbete talas det i 

boken Massmedier om en industrialiseringsprocess, där arbetet blir allt mer planerat och det är svårt för 

den enskilde reportern att gå ifrån den planeringen. Det är även ett högt produktionstempo. Detta gör att 

det är svårt att hinna med de demokratiska uppgifterna.
48

  

5 Metod 

5.1 Urval 

För att få svar på mina frågeställningar har jag gjort en kvantitativ innehållsanalys
49

 av 

kommunrelaterade artiklar från Bergslagsposten och Nerikes Allehanda. Jag har gjort ett urval och valt 

att analysera de kommunrelaterade artiklar som är publicerade vecka 6 och 7 åren 1995, 2001, 2007 och 

2013. Åren är valda för att få med tiden då Bergslagsposten var en egen tidning, tiden då den var en 

edition i Nerikes Allehanda och till slut situationen som den ser ut i dag, då forna Bergslagsredaktionen 

är Nerikes Allehandas norra lokalredaktion. För att resultatet ska bli så rättvist som möjligt har jag valt 

veckor som är så vanliga som möjligt, vilket innebär att jag har undvikit skollov, storhelger, valveckor 

och liknande. Detta på grund av att både bemanning och nyhetsvärdering kan se annorlunda ut sådana 

veckor. Artiklarna har jag tagit från de presslägg som finns i Nerikes Allehandas arkiv i Lindesberg 

samt, när det gäller artiklar från 2013, lösnummer på centralredaktionen i Örebro. 

                                                 
46
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5.2 Avgränsning  

Då syftet med uppsatsen är att studera kommunbevakningen i Lindesberg för att diskutera de lokala 

mediernas roll för demokratin har jag gjort en avgränsning när det gäller vilka artiklar jag har med i 

undersökningen. Det innebär att jag endast har analyserat det material som handlar om det som den 

kommunala myndigheten i Lindesberg ansvarar för, den kommunala verksamheten och sådant som 

kommunala företrädare finns med i. För att samla dessa artiklar under ett namn benämns de i uppsatsen 

som ”kommunrelaterade”. Till exempel finns en artikel om mjölkdrickandet bland skolelever i 

Lindesbergs kommun med, då det är kommunens verksamhet. Däremot utlämnade jag en artikel om 

krav på löneförhöjning bland LO:s medlemmar, då den inte handlade specifikt om medlemmar från LO 

som är anställda av kommunen utan om åsikter kring LO:s krav från bland annat anställda i kommunen. 

Jag har även undersökt artiklar om motioner som rör kommunen samt debattartiklar och insändare. 

Dock har jag inte med mindre insändare av typen ”dagens ros/ris”, då de oftast rör händelser på ett 

personligt plan. Jag har heller inte analyserat material i bilagor till tidningen, till exempel ”NA Bostad” 

och ”NA Lindesberg”. 

5.3 Metodkritik 

Att använda sig av en kvantitativ innehållsanalys är ett bra sätt för att ta reda på hur ofta något finns med 

i ett empiriskt material, till exempel hur ofta ett ämne förekommer i en serie tidningsartiklar. En sådan 

typ av undersökning kan även svara på frågor som rör utrymme, till exempel hur stora artiklarna är i 

kvadratcentimeter.
50

 Detta gör att det är en bra metod för att svara de frågeställningar som finns med i 

den här uppsatsen. Syftet, att kunna diskutera de lokala mediernas betydelse för demokratin i 

Lindesberg, hade kunnat uppnås på ett ännu djupare plan om den kvantitativa undersökningen hade 

kompletterats med till exempel intervjuer med idag och tidigare verksamma reportrar och politiker från 

orten, eller en kvalitativ textanalys
51

 av några av de artiklar som analyserades i den kvantitativa 

innehållsanalysen. Det har dock med tanke på den tid som fanns att tillgå inte varit möjligt inom ramen 

för denna uppsats. 
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5.4 Tillvägagångssätt 

Totalt har 227 artiklar analyserats enligt ett kodschema med 31 variabler
52

. En undersökning som jag har 

inspirerats av när det gäller variablerna är den som presenteras i Gunnar Nygrens rapport Granskning 

med förhinder
53

. Artiklarna har kodats efter bland annat ämne, huvudsaklig källa och storlek. När det 

gäller ämne har det funnits tolv olika variabelvärden (typ av ämnen att kategorisera artikeln i), men i 

resultatdelen redovisas dessa i sex olika kategorier för att göra resultatet mera överskådligt. För att få 

fram källorna som används har det funnits nio olika variabler som enbart talar om i fall en viss källa, till 

exempel privatperson, förekommer eller inte. Det har även funnits med en variabel som talar om 

vem/vad utav de förekommande källorna som är den huvudsakliga källan; den källa som texten i 

huvudsak bygger på. I undersökningen har ett uppslag med flera texter under en gemensam rubrik 

kodats som en artikel, detta räknas som en analysenhet
54

. För att inte artikelns storlek ska bli 

missvisande i det färdiga resultatet, då det finns länsöversikter som berör flera olika kommuner, har 

varje artikel kodats efter hur många av artikelns texter som berör Lindesbergs kommun. När det gäller 

presentationen av undersökningen, det vill säga själva uppsatsen, har jag haft stor nytta av Jarl 

Backmans bok Rapporter och uppsatser
55

 samt inspirerats av Lina Karlssons c-uppsats Den ständiga 

tvåan.
56 

5.5 Validitet 

I en vetenskaplig undersökning är begreppet validitet centralt. Det handlar om att den empiriska 

undersökningen passar ihop med den teoretiska nivån, alltså det vi har för avsikt att ta reda på. 

Begreppet validitet går att dela upp dels i begreppsvaliditet, dels i reliabilitet och dels i resultatvaliditet. 

De förhåller sig till varandra genom att begreppsvaliditet i kombination med hög reliabilitet är samma 

sak som bra resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten handlar om att det inte ska finnas några systematiska 

fel i undersökningen och reliabiliteten handlar om att det inte ska finnas några slumpmässiga fel i 
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undersökningen. Är det hög frånvaro av både systematiska och slumpmässiga fel är resultatvaliditeten 

god, eller för att citera författarna till Metodpraktikan: ”vi mäter det vi påstår att vi mäter.”
57

 

Har jag då valt rätt material för att undersöka hur bevakningen av den kommunala myndigheten i 

Lindesberg ser ut? En inte oväsentlig aspekt att ta hänsyn till är Nerikes Allehandas webb som 

publicerar nyheter, vilket även inkluderar Lindesberg de senaste åren. Jag har ju bara valt att ta med 

nyheter från papperstidningen, vilket teoretiskt skulle kunna innebära att jag missar kommunnyheter 

från 2007 eller 2013. När det gäller Lindesberg är det dock så att det fortfarande är papperstidningen 

som har alla nyheter, men inte tvärtom. Finns något på webben så finns det med andra ord även i 

papperstidningen.
58

 

Själva undersökningen då, har artiklarna kodats efter rätt variabler? Först och främst gjordes en 

provkodning med cirka 20 artiklar, för att se så att kodschemat var användbart och för att hitta 

eventuella variabelvärden som saknades. Efter den första provkodningen gjordes vissa justeringar innan 

den riktiga kodningen började. Ett variabelvärde som saknades, trots provkodningen som innehöll 

artiklar från alla fyra undersökningsår, var ”social omsorg” under variabel nummer 8, ämne. Dock var 

det först under 2007 och 2013 som artiklar med detta ämne dök upp, och då endast ett fåtal. Dessa fick i 

stället hamna under ”övrigt”. Variabel 8 var den variabel som gav flest överraskande svar som inte hade 

något värde utan fick skickas till ”övrigt”, men ”social omsorg” var ett område som jag tycker borde ha 

funnits med från början då det i dag är en betydelsefull del av kommunens verksamhet. Somt tidigare 

nämnts är variablerna inspirerade av Gunnar Nygrens rapport Granskning med förhinder. Att inspireras 

av tidigare forskare på detta sätt är en väg att gå för att hitta en bra begreppsvaliditet, enligt författarna 

till Metodpraktikan.
59

 

Under kodningen har jag till min hjälp haft tydliga instruktioner vid de variabler som är lite svårare och 

ger mer utrymme för tolkning. Till exempel vid variabeln 7, typ av artikel, fanns instruktioner för vad 

som skulle räknas som en notis till skillnad mot en nyhetsartikel. En variabel som lämnar ännu mer 

utrymme för tolkning är nummer 20, hur kommunen skildras. Där fanns instruktioner för hur skildringen 
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skulle tolkas, och detta var en variabel som jag återvände till flera gånger under undersökningens gång 

för att påminna mig om reglerna för kodningen.
60

 

6 Resultat och analys 

6.1 Antal och utrymme 

Då uppsatsens syfte är att se hur kommunbevakningen i Lindesberg har förändrats sedan 1995 är det 

först och främst intressant att se hur de undersökta åren (1995, 2001, 2007 och 2013) skiljer sig åt.  

 

Totalt sett har antalet publicerade kommunrelaterade artiklar minskat från 77 artiklar till 38 artiklar, de 

har alltså minskat med hälften. Detta faktum är något man som läsare bör ha med sig i bakhuvudet under 

läsningen av resten av resultatdelen, eftersom vissa resultat ger små antal speciellt när det gäller det sista 

undersökningsåret som ju bara innehåller 38 artiklar.  

                                                 
60

 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan, 227. 
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Figur 6:1 

Totalt antal kommunrelaterade artiklar i Bergslagsposten (BP)och Nerikes Allehanda (NA) under vecka 6 och vecka 7 de 

undersökta åren. Är flera texter samlade under en gemensam rubrik är dessa kodade som en artikel. Totala antalet i 

figuren (N)=227. 
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Ett annat sätt att se på publiceringen av kommunrelaterat material är att mäta utrymmet i 

kvadratcentimetrar, vilket visas i figur 6:2. 

 

I figur 6:2 ser vi att även utrymmesmässigt har kommunbevakningen för Lindesberg minskat. Antal 

kvadratcentimetrar har minskat med 55 procent när det gäller själva brödtexten, ser man till det totala 

artikelutrymmet har det minskat med 45 procent. När det gäller utrymmet är det viktigt att komma ihåg 

att ett sammanhängande block med flera texter är kodat som en artikel, varför det är intressant att veta 

om antalet länsöversikter har ökat.  

 

Dessa är artiklar som egentligen rymmer texter om flera orter i länet, men som är kodade som en 

analysenhet vilket innebär att allt utrymme i den analyserade artikeln inte fokuserar på Lindesberg. 

Siffrorna i ovanstående tabell är inte stora men säger ändå någonting om det analyserade materialet, då 

Tabell 6:1. Antal länsöversikter som i minst en text berör Lindesbergs kommun vecka 6 och 7 

de undersökta åren i BP och NA. N =16. 
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Figur 6:2 

Utrymme i antal kvadratcentimeter för kommunbevakningen i Lindesberg i BP och NA vecka 6 och vecka 

7 åren 1995-2013. Med brödtextyta menas brödtexten och ingressen. Med total artikelyta menas brödtext, 

ingress, rubrik och bildyta (inklusive bildtext). N=76 797. 
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det inte är rimligt att förvänta sig hur många länsöversikter som helst under en tvåveckorsperiod. 

Tendensen verkar vara att det är ett fenomen som blir vanligare och vanligare. 

6.2 Notis, ledare eller reportage 

En slående förändring är att typen av kommunrelaterade artiklar ser annorlunda ut, vilket visas i 

nedanstående figur. 

 

Notiserna har minskat kraftigt i antal, på 18 år har de gått från 31 stycken till 7 stycken. Även 

opinionsartiklarna har minskat i antal, från 9 stycken till 1 stycken. Då antalet i sig inte är så stort är det 

svårt att säga att det är en konstaterad förändring, men klart är i alla fall att det visar en trend att 

opinionsartiklarna tycks minska. Jämför man de två första åren, då Bergslagsposten var en egen tidning, 

mot de två sista åren då tidningen har gått upp i Nerikes Allehanda, blir skillnaden tydlig: 1995 och 

2001 publicerades 15 opinionsartiklar under de två undersökta veckorna varje år, 2007 och 2013 

publicerades 3 opinionsartiklar under samma period. 
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Figur6:3 

Artikeltyper som kommunbevakningen i Lindesberg presenteras via i Bergslagsposten och Nerikes 

Allehanda under vecka 6 och vecka 7 1995-2013. N=227. 
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6.3 Ämnen 

När det gäller själva innehållet i artiklarna visar undersökningen att teknikfrågor och 

kommunledningsfrågor har minskat i andel av det totala antalet artiklar, detta till förmån för framför allt 

omsorg och utbildningsfrågor samt kultur och fritidsfrågor (se figur 6:4 och figur 6:5). 
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Figur6:4 

Förekommande ämnen i kommunbevakningen av Lindesberg i BP och NA under vecka 6 och vecka 7 1995-

2013, antal artiklar. N=227. 
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Figur 6:5 

Förekommande ämnen i kommunbevakningen av Lindesberg i BP och NA under vecka 6 och vecka 7 1995-

2013, i procent. Procent avrundat till heltal. N 1995=77, N 2001=58, N 2007=54, N 2013=38. 
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Siffrorna för teknikfrågorna ska dock analyseras med viss försiktighet, då det både under 1995 och 2001 

var speciella ”följetongsnyheter” inom dessa områden. 1995 låg ett förslag om att släcka ner 

Lindesbergs gator nattetid
61

 och 2001 diskuterades huruvida en bro i Blixterboda skulle byggas om eller 

inte
62

. Det är därför svårt att säga om dessa siffror är representativa för övriga året. 

Kommunledningsartiklarna, som även inkluderar ekonomifrågor, är det område som har minskat mest i 

procentenheter, från att ha varit 29 procent av det totala antalet artiklar 1995 till att vara 8 procent 2013. 

Sett i antal har artiklarna inom detta område minskat från 22 stycken 1995 till 3 stycken 2013. När det 

gäller omsorg och utbildningsfrågorna som har ökat sin andel av kommunbevakningen visar 

ovanstående diagram att ökningen i procent skedde redan 2001, sedan dess har detta område varit det 

huvudsakliga ämnet i en tredjedel av alla kommunartiklar. Dock ska påminnas att den sociala 

omsorgsbiten (till exempel handikappomsorgen) är kodad som ”Övriga ämnen”, och detta område har 

som diagrammet visar ökat sin andel ända sedan 1995. Hade detta ämne kodats som omsorg och 

utbildning (vilket inkluderar äldreomsorg, barnomsorg, skola och utbildning) är det möjligt att omsorgs 

och utbildningsfrågorna hade ökat ytterligare något i procent.  

6.4 Laddade nyhetsskildringar 

Vissa av artiklarna hade mer udd än andra när det gällde att skildra händelser. För att få ett mått på detta 

har texterna kodats som neutrala, negativa eller positiva. Som regel har en artikel kodats som negativ om 

fokus ligger på att kommunen har misskött sig, till exempel har flera insändare och ledare fått denna 

kodning. Ligger däremot fokus på att visa upp en positiv sida av kommunen har den kodats som positiv, 

ett återkommande exempel är positiva reportage om skolor. Har den inga tendenser alls, ger balanserat 

med utrymme åt båda sidor eller är svårbedömd har den kodats som neutral. Här nedan följer två figurer 

som visar hur artiklarna i undersökningen har värderats, först angivet i procent och därefter i antal.  

                                                 
61

 Se till exempel Kent Haltunen, ”Tjänstemän efterlyser politiska spardirektiv”. Publicerad i Bergslagsposten måndag 6 

februari 1995. 
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 Se till exempel Ingvar Svensson, ”Linde kommun uppvaktar länsstyrelsen om vägprojekt”. Publicerad i Bergslagsposten 

tisdag 13 februari 2001. 
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Större delen av artiklarna är neutrala när det gäller hur kommunen skildras, och denna grupp har ökat 

när det gäller procent av det totala antalet artiklar. Det sista undersökta året, 2013, är alla texter utom en 

neutrala. Antalet negativa skildringar har minskat från 12 artiklar till 1 artikel på 18 år vilket är en 

minskning med 13 procentenheter av det totala antalet artiklar. De ämnen som förekom oftast i de 

negativa artiklarna var teknik och kommunledning (9 respektive 5 stycken) och de som förekom oftast i 

de positiva artiklarna var omsorg och utbildning (9 stycken).  

Ett annat sätt att försöka hitta de mer laddade texterna är att ta fram de artiklarna i vilka det framgick att 

det handlade om en konflikt på något sätt. Av undersökningens 227 artiklar uppfattades konflikter i 23 
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Figur 6:7 Skildring av Lindesbergs kommun i artiklar från BP och NA under vecka 6 och vecka 7 1995-2013, 

angivet i antal. N=227. 
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Figur 6:6 Skildring av Lindesbergs kommun i artiklar från BP och NA under vecka 6 och vecka 7 1995-2013, 

angivet i procent avrundat till heltal. N 1995=77, N 2001=58, N 2007=54, N 2013=38. 
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av dessa. I tabellen nedan visas hur de fördelar sig på de olika åren, och i figuren därefter visas vilka 

som var inblandade i konflikten.  

 

 

Det flesta konflikterna som skildrades 1995-2001 är de som sker inom kommunen. Detta handlade till 

exempel om konflikter mellan politiker och tjänstemän. Denna grupp har helt försvunnit ur bevakningen 

2007 och 2013. Den andra gruppen som ofta förekommer är konflikter mellan kommunen och 

medborgare, i denna ingår även konflikter mellan kommunen och ideella föreningar. Utvecklingen tycks 

vara den att konflikterna förekommer allt mer sällan i kommunbevakningen, och när de väl gör det 

handlar det om konflikter mellan kommunen och en utomstående part. 

6.5 Källor 

Människor som har fått uttala sig i en artikel, ett dokument som citat har plockats från eller en 

hänvisning till ett politiskt beslut som förutsätter ett protokoll (till exempel ”kommunstyrelsen beslutade 
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Figur 6:8 Konflikttyp i kommunartiklar från Lindesberg i BP och NA under vecka 6 och vecka 7 1995-

2013. N=23. 

Tabell 6:2 Antal förekommande konflikter i kommunartiklar från Lindesberg i BP och NA under vecka 6 och 

vecka 7 1995-2013. N=23. 

 

 

1995 2001 2007 2013 

Antal 

konflikter 10 8 2 3 
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att…”) har alla ansetts vara källor under undersökningens gång. I vissa fall har det inte framkommit i 

texten vad det är för källa och dessa har då kodats som ”ingen källa”. Övriga källor, som är en stor 

kategori, är en sammanslagning av utredningar och undersökningar, företagare, experter och andra 

övriga källor. Figur 6:9 och figur 6:10 visar vem/vad som är den huvudsakliga källan i 

kommunbevakningen. 
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Figur 6:9 Huvudsaklig källa i kommunbevakningen av Lindesberg i BP och NA under vecka 6 och vecka 7 

1995-2013. N=227. 
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Figur 6:10 Huvudsaklig källa i kommunbevakningen av Lindesberg i BP och NA under vecka 6 och vecka 7 

1995-2013, i procent avrundade till heltal. N 1995=77, N 2001=58, N 2007=54, N 2013=38. 
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Den källa som skribenterna oftast hämtar sin huvudsakliga information ifrån har sedan 2001 varit de 

kommunalt anställda. 1995 var det i stället de kommunala dokumenten och besluten som stod för den 

huvudsakliga informationen. Politikerna, både de som har makten och de som är i opposition, är sällan 

den huvudsakliga källan. De styrande politikerna förekommer som huvudsaklig källa i en handfull 

artiklar den undersökta perioden, denna förekomst har sedan 2001 minskat varje år. 

Oppositionspolitikerna stod för den huvudsakliga informationen i 4 artiklar 2001, annars var de aldrig 

huvudkällan.  

Även om en typ av källa, till exempel oppositionspolitiker, sällan förekommer som huvudsaklig källa så 

kan de ändå finnas med som förekommande källa. Figur 6:11 visar i hur många procent av artiklarna för 

respektive år som de olika källorna förekommer. 

 

I nästan hälften av alla artiklar 2013 finns en anställd person på kommunen med som källa, vilket är en 

ökning jämfört med 1995 då denna källa förekom i cirka en fjärdedel av artiklarna. En kommunalt 

anställd är den källa som förekommer oftast 2013, följt av kommunala dokument och beslut. Denna 

källa är inte lika frekvent längre, för 18 år sedan var det den mest förekommande källan (drygt en 

tredjedel av artiklarna), i dag finns den med i cirka en fjärdedel. Privatpersoner samt de styrande 

politikerna används som källa i drygt 10 procent av texterna, siffror som såg nästan likadana ut 1995. 
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Figur 6:11 Andel av artiklarna som källorna förekommer i kommunbevakningen för Lindesberg i BP och NA 

under vecka 6 och vecka 7 1995-2013. Procent avrundade till heltal. N 1995=77, N 2001=58, N 2007=54, N 

2013=38. 
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Oppositionspolitikerna är de som syns minst, 2007 är de endast med i några få procent av artiklarna och 

2013 syns de inte alls. 

7 Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens syfte har varit att ta reda på hur bevakningen av den kommunala myndigheten i Lindesberg 

har förändrats från 1995 och framåt, för att diskutera de lokala mediernas betydelse för demokratin. 

De frågeställningar som jag hade var: 

- Har mängden artiklar som rör kommunen och dess verksamheter i Lindesberg förändrats i 

Bergslagsposten och Nerikes Allehanda, och i så fall hur? 

- Har artiklarna förändrats till sin karaktär, och i så fall hur? 

- Har innehållet; ämnen och källor, i artiklarna förändrats, och i så fall hur? 

Ger oss då resultatet något svar på frågorna? Har analysen av 227 artiklar sagt oss något om huruvida 

kommunbevakningen i Lindesberg har förändrats? 

7.1 Mindre om kommunen att läsa för invånarna 

Undersökningen visar tydligt att mängden kommunrelaterade artiklar har förändrats, både till antal och 

till yta. I båda fallen har de minskat kraftigt, när det gäller enbart brödtexten har den minskat med cirka 

två tredjedelar de senaste 12 åren. En inte helt oväntad trend med tanke på hur de organisatoriska 

förutsättningarna har förändrats, från en egen tidning till en edition av en annan och slutligen en 

lokalredaktion till en regionaltidning. Antagligen är det som Gunnar Nygren konstaterar i Skilda 

medievärldar; ska något bli en nyhet i en regionaltidning (Nerikes Allehanda) är det betydligt tuffare 

konkurrens än om det ska bli det i en lokaltidning (Bergslagsposten).
63

 Med tanke på att denna 

undersöknings första år är 1995 och Bengt Johanssons sista undersökningsår i Nära nyheter var 1994 är 
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resultatet intressant, då Johansson visade på ett ökande utrymme (i spaltcentimetrar) för 

kommunbevakningen i Göteborg.
64

 Att mitten på 90-talet skulle vara en brytpunkt där 

kommunbevakningen börjar minska stämmer överens med historieöversikten för dagspressen i 

bakgrundsavsnittet.
65

 

Vad säger då antalet artiklar och utrymmet i kvadratcentimetrar om huruvida journalistikens 

demokratiska uppgifter prioriteras? Utrymmesmässigt har bevakningen av den kommunala myndigheten 

minskat en hel del, men ser man till hur mycket det totala utrymmet för lokalnyheter från Lindesbergs 

kommun antagligen har minskat kan det till och med tänkas att kommunbevakningen prioriteras mer nu 

procentuellt sett än för 18 år sedan. Då fanns det ju en helt egen tidning som utgick ifrån Lindesberg och 

skulle fyllas med material, i dag handlar det om lokalsidorna i Nerikes Allehanda som ska delas mellan 

redaktionen i norr och redaktionen i syd. På sikt är dock en minskande mängd kommunnyheter inte 

positivt för den lokala demokratin. Med utgångspunkt i den sociala ansvarsideologin är journalistikens 

demokratiska uppgifter centrala för att den politiska demokratin ska må bra, vilket innebär att även den 

lokala demokratin behöver få draghjälp av information, granskning och opinionsbildning genom lokala 

medier. För att knyta an till Gunnar Nygrens teori om fyra nivåer på den granskande journalistiken: det 

grundläggande (nivå ett) är att det finns en potentiell granskare; de lokala makthavarna vet om att de kan 

bli granskande
66

. För att de ska vara medvetna om detta krävs en kommunbevakning. Att den då har 

minskat med hälften på 18 år är inte en fördelaktig trend. 

1995-2013 har opinionsartiklarna som handlar om Lindesbergs kommun minskat i antal, så pass att man 

kan ana att de vissa veckor under året inte förkommer alls. Nord och Strömbäck konstaterar i Medierna 

och demokratin att ”medierna ska bidra till en fungerande åsiktsbildning”
67

, en uppgift som 

undersökningen visar vissa tendenser till att den inte ryms i Nerikes Allehanda när det gäller 

Lindesberg. Som tidigare nämnts publiceras en del av materialet i papperstidningen på www.na.se, och 

man skulle kunna tänka sig att en del av kommunartiklarna där kommenteras av läsarna. Men utgår man 

endast från papperstidningen som forum har den kommunala debatten i Lindesberg minskat. 
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7.2 Tjänstemännen – kommunens ansikte utåt 

Med utgångspunkt i att en av de demokratiska uppgifterna är att granska makthavare är det intressant att 

både mängden och andelen artiklar om kommunledningen har minskat. Inom kommunledningen sitter ju 

de yttersta makthavarna i kommunen. Då denna kategori rymmer även ekonomifrågor kan en av 

orsakerna till minskningen sedan 1995 vara den ekonomiska situationen för kommunerna i mitten på 

1990-talet som Larsåke Larsson refererar till i sin forskning
68

. Ämnet var helt enkelt inte lika aktuellt att 

skriva om längre. Samtidigt så verkar trenden vara att nedgången för andelen kommunledningsartiklar 

fortsätter att minska om man jämför de två sista undersökningsåren, vilket skulle innebära att det inte 

bara har att göra med att ekonomifrågorna var särskilt aktuella 1995. Resultatet passar heller inte särskilt 

bra in på dagens journalistkår, som enligt den undersökning från 2005 som redovisades i teoriavsnittet 

sätter ”Granskare av samhällets makthavare” som sitt högsta ideal. 

Det vi kan göra för att försöka få fram en anledning till att kommunledningen syns allt mindre är att 

försöka hitta andra ”kommunens makthavare” som därmed bör granskas, men som gömmer sig under 

andra kategorier när det gäller ämne. Om man tänker sig att begreppet ”kommunledning” framför allt 

handlar om politiker så kan man ju tänka sig att olika verksamhetsområden, till exempel omsorg och 

utbildning som är det ämne som bevakas mest sedan 2001, framför allt representeras av tjänstemän och 

anställda. Precis som med Bengt Johanssons studier
69

 så visar även denna undersökning att det framför 

allt är de kommunala tjänstemännen (i min undersökning ”kommunalt anställda”) som syns i texterna. 

De är både den grupp som i flest texter är den huvudsakliga källan, men även den källa som förekommer 

oftast. Är de då makthavare som bör granskas? Med tanke på att speciellt de högre tjänstemännen ofta 

har stor makt, till exempel över skattepengar, kanske som arbetsgivare över kommunalt anställda och 

som beslutsfattare i detaljfrågor, finns det ett granskningsvärde. Ett talande exempel på en kraftmätning 

mellan deras makt och politikernas är den tidigare nämnda följetongen från 1995 då de kommunala 

tjänstemännen hade bestämt sig för att släcka ner Lindesbergs gator nattetid i besparingssyfte, men där 

ansvarig politiker gick ut och stoppade det hela och menade att det var ett beslut som skulle ligga på 

hans bord
70

. 
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Beslutsmakten mellan politiker och tjänstemän är en gråzon vilket försvårar journalistens 

ställningstagande när det gäller vem som egentligen ska granskas. Tjänstemännen är ofta betydligt mer 

insatta i olika frågor och har större insyn i det dagliga arbetet. Samtidigt så är det endast politikerna som 

är folkvalda och på det sättet är en del av den lokala demokratin, vars välmående medier ska arbeta för. 

Som en ledarartikel konstaterar gällande nedsläckningsfrågan: ”Den typen av beslut styrs av 

värderingar. Det innebär att det måste vara Bengt Björnemalm och hans kollegor i kommunstyrelsen 

som fattar beslutet. Om de fattar dåliga beslut finns alltid en möjlighet att rösta bort dem i september 

1998.”
71

 Politikerna är alltså de som ytterst är ansvariga och kan stå till svars för den politik som ligger 

bakom beslut i kommunens verksamhet. Trots detta syns de allt mer sällan som källor i texterna. 2013 

var de den huvudsakliga källan i en artikel, och de förekom som källa i fyra stycken. Detta kan då 

jämföras med anställda i kommunen som var den huvudsakliga källan i 12 artiklar och förekom som 

källa i 17 stycken. Även om det bara handlar om 38 analyserade artiklar 2013 ger resultatet oss en hint 

om att politikerna inte är den mest använda källan. Oppositionspolitikerna med sina alternativ till politik 

syns inte alls 2013, vilket de borde göra om medierna ska vara en katalysator för en fri och öppen 

debatt. 

7.3 Så klarar sig demokratimodellerna i Lindesberg 

Om vi kopplar resultatet i undersökningen till de olika demokratimodellerna, vad som är en bra 

demokrati, ser vi att det både finns svagheter och styrkor med kommunbevakningen i Lindesberg. Till 

exempel har de negativa samt de positiva artiklarna i princip försvunnit helt ur bilden, kvar finns endast 

de neutrala. Antingen kan man se detta som att artiklarna håller på att tappa udden, eller så kan man se 

det som att rapporteringen har blivit mera saklig och opartisk. Det senare är en fördel om man tror på en 

samtalsdemokratisk modell men det första antagandet är en nackdel om man tror på en 

konkurrensdemokratisk modell, då det kan behövas vägledning genom tolkningar hur den kommunala 

verksamheten har fungerat. 

Privatpersoner är ingen stor grupp källor i artiklarna, varken som huvudsaklig källa eller som 

förekommande. Sett ur ett deltagardemokratiskt perspektiv bör de synas mer i tidningen, allt för att 

stärka medborgarnas delaktighet i den kommunala politiken. Däremot skulle man kunna tänka sig att 

undersökningens resultat när det gäller ämnen i artiklarna passar bra med medborgarnas agenda, något 
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som är viktigt i en deltagardemokrati. Det mest omskrivna området omsorg och utbildning är antagligen 

ett område som många vill se bevakas då de flesta berörs av det på något sätt, antingen personligen eller 

genom anhöriga. Även om privatpersonerna inte syns som källor så ofta så förekommer de i de få 

konflikter som fortfarande tas upp i rapporteringen, men då det är ett litet antal artiklar är det svårt att 

dra några slutsatser om det. 

Att rapporteringen om konflikter minskar går att konstatera, samt att det inte sedan 2007 finns med 

någon rapportering alls om konflikter inom kommunen. Vill man lyfta upp den deltagardemokratiska 

modellen är det bra om det inte blir för mycket negativ publicitet kring kommunen, vilket det lätt kan bli 

om det skrivs om interna konflikter, då det är viktigt att medborgarna har en positiv bild av den lokala 

demokratin. Vill man däremot lyfta upp den konkurrensdemokratiska modellen och tror att det är bra att 

väljarna ser skillnader mellan olika partier och hör att ledningen av kommunen verkar gå dåligt genom 

till exempel dåligt samarbete med tjänstemännen, då är förstås konflikterna en viktig ingrediens i 

kommunbevakningen. 

7.4 Sammanfattande reflektion 

Avslutningsvis kan vi konstatera att bevakningen av den kommunala myndigheten i Lindesberg har 

förändrats sedan 1995; antalet artiklar har blivit färre och fått minskat utrymme, opinionsjournalistiken 

förekommer allt mer sällan och politikerna försvinner som källor till förmån för tjänstemännen. Sett till 

de fyra medieteorierna kan man tolka resultatet av undersökningen som att den sociala ansvarsteorin, 

som betonar mediernas betydelse för demokratin, får allt mindre inflytande. Dock ska vi komma ihåg att 

utrymmet totalt sett för Lindesberg är betydligt mindre nu än för 18 år sedan, vilket gör att det ändå är 

möjligt att tänka sig att kommunbevakningen procentuellt sett är mer prioriterad i dag. Men det är ett 

kämpande i motvind för reportrarna, utrymmet kräver att antalet artiklar om kommunen måste skäras 

ner. För att komma ifrån det, speciellt när det gäller opinionsjournalistiken som klarar sig sämst i 

konkurrensen med övriga länet, behöver möjligheterna kring webben och dess obegränsade utrymme 

utforskas. Med det utrymmet skulle journalistikens demokratiska uppgifter rent utrymmesmässigt få 

möjlighet att tillgodoses. Dock handlar det inte bara om utrymme utan även om arbetsresurser, vilket 
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Bengt Johansson menar är svårt att prioritera i dagens företagsinriktade medieindustri. Där får de 

journalistiska idealen ofta stryka på foten för de ekonomiska
72

. 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

”Ju mer man vet, desto mer förstår man att man inte vet” är ett känt citat. Att börja närma sig ett 

forskningsområde med ett syfte gör att man efter hand upptäcker fler och fler andra möjliga syften. 

Lokaljournalistiken i Lindesberg är outforskad
73

 och det finns flera möjliga vägar till hur man kan gå 

vidare efter denna undersökning. 

Som nämns i metodkapitlet skulle det i första hand vara intressant att göra kompletterande studier 

genom att göra intervjuer med nyckelpersoner som kan vidareutveckla diskussionen om de lokala 

mediernas betydelse för demokratin i Lindesberg, sett i förhållande till resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen i den här uppsatsen. Tänkbara personer att intervjua är reportrar som jobbar, eller har 

jobbat, i Lindesberg samt i dag och tidigare verksamma politiker. 

En ny intressant kvantitativ studie vore att gå igenom allt material, åtminstone allt nyhetsmaterial, för de 

undersökta åren för att på så sätt klarlägga hur kommunrelaterade artiklar prioriteras jämfört med andra 

frågor. Det vore även intressant att fortsätta på samma linje, med enbart kommunbevakningen, och gå 

ytterligare 18 år bakåt i tiden för att se hur förändringen ser ut sedan dess. Med största sannolikhet 

skulle en sådan undersökning ställa studierna i denna uppsats i ett nytt ljus. 

Ett tredje spår skulle vara att inrikta sig enbart på opinionsjournalistiken för Lindesberg, med 

utgångspunkt i journalistikens demokratiska uppgift ”att skapa utrymme för fri debatt”. Detta skulle man 

kunna göra genom att komplettera mina resultat för ledare och debattartiklar med en undersökning av 

kommentarerna på de kommunnyheter som har publicerats på webben. En aspekt av det skulle kunna 

vara att studera villkoren för publicering av webbkommentarer respektive insändare i papperstidningen. 

Vill man göra en bredare studie vore det intressant att ta reda på förutsättningarna för en 
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kommunrelaterad debatt utanför Nerikes Allehandas domäner, och till exempel undersöka vad som 

skrivs på facebook, twitter, kommunens hemsida och andra webbaserade forum. 

8 Slutord 

Till sist vill jag rikta ett tack till anställda på Nerikes Allehanda i Lindesberg och i Örebro för hjälp med 

material och fakta, inte minst till Michael Landberg i Lindesberg som hjälpte till att ta fram en stor del 

av mitt material. Jag vill även tacka min handledare Gunnar Nygren för inspiration och vägledning över 

något som ligger mig nära hjärtat; lokaljournalistik. 
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Bilaga 1. Kodschema 

V1 År 

1. 1995 

2. 2001 

3. 2007 

4. 2013 

V2 Artikelns storlek i kvadratcentimeter 

 Fyrsiffrigt tal, till exempel 0072, om artikeln 

inklusive rubrik och eventuell bild/bilder är 72 

kvadratcentimeter. Talet är avrundat till 

närmaste heltal. 

V3 Brödtextens storlek i kvadratcentimeter 

 Fyrsiffrigt tal, till exempel 0054, om brödtexten 

(utan bild och rubrik) är 54 kvadratcentimeter. 

Talet är avrundat till närmaste heltal. Bildtexten 

räknas till bildutrymmet, och räknas alltså inte 

in under brödtexten. 

V4 Antal texter i artikeln 

När ett textuppslag består av flera texter men 

har en övergripande rubrik räknas dessa som en 

gemensam analysenhet. Därav intresset för att 

se hur många texter artikeln (analysenheten) 

består av. Faktarutor räknas som en text, likaså 

enkäter. Bildtexten räknas inte som en text, utan 

ses som en del av bildutrymmet. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. Fler än 3 

 

V5 Antal texter som är kopplade till 

Lindesbergs kommun i artikeln 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. Fler än 3 

V6 Är artikeln en länsöversikt? 

1. Ja 

2. Nej 

V7 Typ av artikel 

Som notis räknas de artiklar som saknar byline. 

Som reportage räknas de artiklar som tydligt 

visar att reportern har varit ”på plats” och skrivit 

om ett aktuellt ämne. Övrigt kan till exempel 

vara ”händer idag” och enkäter. 

1. Ledare 

2. Insändare/debatt 

3. Nyhetsartikel 

4. Notis  

5. Reportage 

6. Övrigt 

V8 Ämne 

1. Äldreomsorg 

2. Barnomsorg 

3. Skola 

4. Arbetsmarknad 

5. Bostäder och fastigheter 

6. Miljö 

7. Näringsliv 

8. Kommunledning 

9. Kultur, idrott och fritid 
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10. Trafik, gator och renhållning 

11. Ekonomi 

12. Övrigt 

V9-16 Källor, förekommer det en… 

V9 Styrande politiker 

1. Ja 

2. Nej 

 

V10 Politiker i opposition 

1. Ja 

2. Nej 

 

V11 Privatperson 

1. Ja 

2. Nej 

 

V12 Kommunal tjänsteman 

1. Ja 

2. Nej 

 

V13 Expert 

1. Ja 

2. Nej 

 

V14 Företagare 

1. Ja 

2. Nej 

 

V15 Kommunalt dokument 

1. Ja 

2. Nej 

 

V16 Undersökning/Utredning 

1. Ja 

2. Nej 

V17 Övriga 

1. Ja 

2. Nej 

 

V18 Huvudsaklig källa 

1. Styrande politiker 

2. Politiker i opposition 

3. Privatperson 

4. Kommunalt anställd 

5. Expert/sakkunnig 

6. Företagare 

7. Kommunalt dokument/beslut 

8. Undersökning/utredning 

9. Övriga 

10. Ingen källa 

V19 Antal av varandra oberoende källor 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. Fler än 3 

5. 0 

 

V20 Hur kommunen skildras 

Denna variabel är naturligtvis en subjektiv 

bedömning. Som regel kodas en artikel som negativ 

om fokus ligger på att kommunen har misskötts eller 

att ansvariga har misslyckats på något sätt. Kan man 

däremot uppfatta läsningen som bra reklam för 

kommunen har artikeln kodats som positiv. Har den 

inga tendenser alls eller är svår att bedöma har 

artikeln kodats som neutral. 

1. Positivt 

2. Negativt 

3. Neutralt 
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V21 Skildrar artikeln någon typ av konflikt? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V22 Om ja, vad är det för typ av konflikt? 

1. Inom kommunen 

2. Mellan kommun och medborgare 

3. Mellan medborgare och medborgare 

4. Mellan kommun och annan 

offentlighet 

5. Övriga 

6. Ingen konflikt 

 

V23 Bildyta 

1. Innehåller ingen bild 

2. Innehåller bild/bilder som är mindre 

än brödtexten 

3. Innehåller bild/bilder som är större än 

brödtexten 

 

V24-29 Vid bild, förekommer det på bilden 

en/flera… 

 

V24 Politiker 

1. Ja 

2. Nej 

 

V25 Privatpersoner 

1. Ja 

2. Nej 

 

V26 Kommunalt anställda 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

V27 Experter/sakkunniga 

1. Ja 

2. Nej  

 

V28 Företagare 

1. Ja 

2. Nej 

 

V29 Illustration eller tabell 

1. Ja 

2. Nej 

 

V30 Övriga 

1. Ja 

2. Nej 

 

V31 Puff på fronten (del 1/del 2) 

1. Ja 

2. Nej 


