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Abstract  
 

Titel: Tankefigurer som framställs i media om Strömsunds kommun – En ideologikritisk 

textanalys  

Nivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoäng  

Författare: Emelie Holter 

Handledare: Eva Åsén Ekstrand  

Examinator: Mathias Sylwan 

Syfte: Avflyttningsproblemet i Strömsunds kommun är stort och det är viktigt att 

vända denna negativa befolkningstrend för att kommunen ska kunna överleva. Med 

detta som bakgrund är det intressant att undersöka vilka tankefigurer Östersunds-

Posten och Länstidningen Östersund framställer och presenterar av Strömsunds 

kommun. 

Forskningsfråga: Vilka tankefigurer framställer och presenterar tidningarna ÖP och LT 

av Strömsunds kommun? 

Metod: Kvalitativ textanalys samt ideologikritisk analys. 

Empiri: 6 artiklar fån Östersunds-Posten och 6 artiklar från Länstidningen Östersund.  

Slutsats: Sammanfattningen av denna analys är att ÖP och LT framställer främst 

negativa tankefigurer om Strömsunds kommun som i slutändan kanske kan påverka 

kommunen negativt i marknadsföringssyfte och hur invånarna själva och andra ser på 

kommunen. Tankefigurer som landsbygdens underlägsenhet som aldrig kommer 

kunna konkurrera med storstäderna, samt landsbygden i sig som tankefigur. Hur ordet 

och platsen innehållet olika värderingar beroende på vart man kommer ifrån.  

Nyckelord: Tankefigurer, Strömsund, Kvalitativ textanalys, Idé och ideologianalys, 

landsbygdskommun   
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1. Inledning  
Under detta kapitel kommer bakgrund och problemformulering kring ämnet att 

presenteras samt en redogörelse för studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund och problemområde  
 

Att avbefolkning av landsbygden pågår i större delar av Sverige är ingen hemlighet. 

Storstäderna har upplevt de gode effekterna av den industriella omvandlingen, som 

ägde rum under första halvan av 1900-talet 1 , och av den allt mer globaliserade 

ekonomin, vilket är en ökning av invånare och relativt sätt lägre arbetslöshet jämfört 

med andra regioner i landet som lider av utflyttning, högre arbetslöshet och längre 

utbildningsnivå. Detta har blivit vanliga inslag i de glest befolkade områdena, speciellt i 

norra Sverige.2  Denna onda spiral av utflyttning leder till att skolor, affärer och andra 

företag tvingas stänga och vem vill bo i ett samhälle utan liv och framtid? Idag bor endast 

en tredjedel av Sveriges totalbefolkning på landsbygden enligt jordbruksverket3 och i 

och med att fler människor flyttar till storstäderna är stadsutvecklingen alltid i rullning 

medan debatten om landsbygden hamnar i skuggan. Denna enorma förändring av 

landsbygden som pågår i stora delar av Sverige håller på att bli ett icke-tema så som 

journalisten Kristina Mattsson beskriver det i sin bok, Landet utanför.4 Det vore tragiskt 

om landsbygden kommer att bli betraktad som en restprodukt istället för en möjlighet.  

 

Jämtlands län är, till ytan, mycket stort och omfattar 12 procent av Sveriges yta och har 

endast 1,3 procent av landets totalbefolkning. Vilket gör länet till ett av de mest glest 

befolkade områdena, både i Sverige och EU.5 Denna spridda befolkningsstruktur innebär 

                                                           

1 Kåks, H och Westholm, E.(1994) s. 9 
2 Development in peripheral regions: Case studies i Sweden, Cail Nuur and Staffan Laestadius, European 

Urban and Regional Studies 2010 17:293 originally publishe online 27 January 2010. s.293f   
3http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling

/nyhetermojligheter2013/entredjedelavsverigesbefolkningborpalandsbygden.5.1fec19c313cf285924f80

004212.html  
4 Mattsson, K. (2010) s.14  
5 Länsstyrelsen Jämtlands län, Analys av landsbygden i Jämtlands län s.22 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling/nyhetermojligheter2013/entredjedelavsverigesbefolkningborpalandsbygden.5.1fec19c313cf285924f80004212.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling/nyhetermojligheter2013/entredjedelavsverigesbefolkningborpalandsbygden.5.1fec19c313cf285924f80004212.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/nyheteromlandsbygdsutveckling/nyhetermojligheter2013/entredjedelavsverigesbefolkningborpalandsbygden.5.1fec19c313cf285924f80004212.html
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långa avstånd för många människor och företag. År 1945 vad antalet invånare i Jämtland 

som högs med 143 213 invånare, därefter har det stadigt minskat och 2010 var det 

126 691 invånare i Jämtlands län.6 Strömsunds kommun ligger i norra Jämtland och är, 

till ytan, Sveriges sjunde största kommun och har endast ca 12 000 invånare och i över 

40 år har kommunen upplevt en ständig folkminskning.7  ”Strömsund-snart blott ett 

minne” 8 , ”Strömsund behöver större inflyttning till kommunen” 9  och ”Var fjärde 

Strömsundsbo lämnar kommunen…”10 detta är en del av de artiklar som dyker upp efter 

en enkel sökning på Google med sökordet Strömsund. Alla dessa artiklar beskriver 

problematiken kring att öka inflyttningen i kommunen. Den stora gruppen som flyttar 

från kommunen är unga män och kvinnor, främst kvinnor mellan 19-39 år.  

Dessa ständiga utflyttningar leder till att medelåldern på dem som bor kvar i kommunen 

är hög och då uppstår ett nytt problem, det dör fler människor än vad det föds. Richard 

Florida skriver om den kreativa klassen som en ny generation. Med detta menar han att 

för den nya generationen är det inte bara de ekonomiska förutsättningar som lockar 

utan för den kreativa människan ska arbete, identitet och det sociala gå hand i hand.11 

Detta kan vara en förklaring till varför ungdomarna flyttar från landsbygden, för att 

storstäderna lockar med sina oändliga möjligheter. Inte bara jobbmöjligheter utan även 

sociala och fritidsmöjligheter. Detta resulterar i att de äldre blir kvar på landsbygden och 

har svårt att hålla kvar ungdomarna. För att denna kreativa klass ska stanna på 

landsbygd måste de få utlopp för sin kreativitet. 

Hur media väljer att presentera en plats kan ha stor påverkan på hur den gestaltas och 

upplevs av läsarna, och i detta fall blir även läsarna potentiella turister och invånare. 

Jesper Falkheimer och Åsa Thelander, båda FD inom medie- och 

                                                           

6 http://www.regionfakta.com/Jamtlands-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Befolkningsutveckling-

1805-2010/  
7 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/Sveriges-folkmangd-3112-2009-

definitiva-uppgifter-korrigerat-2010-03-26/  
8 http://op.se/lanet/stromsund/1.6220833-stromsund-snart-blott-ett-minne  
9 http://op.se/lanet/stromsund/1.1287003-stromsund-behover-storre-inflyttning-till-kommunen  
10 http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.5694786-var-fjarde-stromsundsbo-lamnar-kommunen-  
11 Florida, R. (2006) s.41  

http://www.regionfakta.com/Jamtlands-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Befolkningsutveckling-1805-2010/
http://www.regionfakta.com/Jamtlands-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Befolkningsutveckling-1805-2010/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/Sveriges-folkmangd-3112-2009-definitiva-uppgifter-korrigerat-2010-03-26/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/Sveriges-folkmangd-3112-2009-definitiva-uppgifter-korrigerat-2010-03-26/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/Sveriges-folkmangd-3112-2009-definitiva-uppgifter-korrigerat-2010-03-26/
http://op.se/lanet/stromsund/1.6220833-stromsund-snart-blott-ett-minne
http://op.se/lanet/stromsund/1.1287003-stromsund-behover-storre-inflyttning-till-kommunen
http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.5694786-var-fjarde-stromsundsbo-lamnar-kommunen-
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kommunikationsvetenskap hävdar att exponeringar av en plats i en större redaktionell 

tidning har betydligt större verkan, genom sin trovärdighet, än färgglada broschyrer som 

beskriver samma plats.12  

1.2 Syfte  
  

Avflyttningsproblemet i Strömsunds kommun är stort och det är viktigt att vända denna 

negativa befolkningstrend för att kommunen ska kunna överleva. Med detta som 

bakgrund är det intressant att undersöka vilka tankefigurer medierna framställer och 

presenterar av Strömsunds kommun. Huvudsyftet med denna uppsats är att genomföra 

en fallstudie av Strömsunds kommun och undersöka hur tidningarna Östersunds-Posten 

(ÖP) och Länstidningen Östersund (LT) väljer att gestalta och framställa platsen, vilka 

tankefigurer som går att utläsa. Dessa tankefigurer kan antingen vara ett stort hinder 

eller till stor fördel för en plats.  

1.3 Frågeställningar  
 

För att nå syftet med undersökningen ställs följande frågeställning: 

 Vilka tankefigurer framställer och presenterar tidningarna ÖP och LT av 

Strömsunds kommun? 

För att besvara denna frågeställning är det första steget i arbetet att göra en textanalys 

av två tidningar i Jämtlands län för att kunna utläsa tankefigurer kring Strömsunds 

kommun. Textanalysen kommer att ske på både en makro- och mikronivå. Utöver detta 

kommer en idé- och ideologianalys att användas för att djupare finna och tolka 

tankefigurer.  

                                                           

12 Ek, R & Hultman, J (2007) s.130f 
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2. Teori  
I detta kapitel diskuteras tidigare forskning som varit relevant för denna studie. Därefter 

beskrivs de teoretiska ramverken som legat till grund för arbetet för att skapa större 

förståelse.  

 

2.1 Tidigare forsning  
 

Tillväxtanalys har gett Högskolan i Väst i uppdrag att göra en översikt över pågående 

forskning inom landsbygdsutveckling med inriktning på regional utveckling och tillväxt. 

I rapporten framgår det att detta forskningsområde är mycket brett och även mycket 

svårdefinierad. Två vanliga huvudområden inom forskningsområdet är att studera och 

försöka att förstå förändringarna på landsbygden samt en med handlingsinriktad med 

koppling till landsbygdens olika aktörer.13  

Boken Landsbygdens Globalisering är resultatet av ett forskningsprojekt som 

finansierats av FORMAS, som gör stora satsningar på forskning inom 

landsbygdsutveckling. Forskningsprojektet hette Rural Networking / Networking the 

Rural: Participatory Culture and Civic Communities in the Swedish Countryside och 

genomfördes av Magnus Andersson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Malmö högskola, och André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap 

vid Karlstads universitet. Syftet med detta projekt var att skapa förståelse för villkoren 

för Sveriges landsbygd och dess utvecklingspotential i ett globaliserade mediesamhälle 

samt att klargöra vad medier har för betydelse för landsbygden. Projektet genomfördes 

dels med enkätfrågor och fältstudier i två fokusområden: Värmland och nordöstra 

Skåne.14 De argumenterar för att medierna har en stor betydelse för landsbygden då de 

bidrar till att ökar förbindelserna mellan centrum och periferi och de geografiska 

gränserna ruckas vilket gör det lättare för människor att bo och verka på mindre orter 

runt om i landet.  

                                                           

13 Tillväxtanalys 2011:03. Pågående landsbygdsforskning – en översikt. Östersund s.8ff  
14 Andersson, M & Jansson, A (2012) s.15ff 
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MILKO 15  har tillsammans med Jordbruksverket utfört en undersökning; Enade mot 

mediabilden, ett exempel på hur landsbygd och miljonprogram kan skapa 

utvecklingskraft. Ett tidigare arbete som jordbruksverket har gjort, visar på att 

mediernas bild av miljonprogrammen och gles- och landsbygden har en stor påverkan 

på individerna i dessa områden, inte minst det unga. Att medierna ständigt lyfter upp 

storstäder med hög status påverkar de ungas bild av dem själva och deras syn på gles- 

och landsbygdsområden. Detta kan på sikt komma att påverka utflyttningar och 

återflyttningar till dessa områden. Det är utifrån denna tidigare undersökning som 

MILKO och jordbruksverket tillsammans bestämt sig för att göra en undersökning om 

hur ungdomar i förorten och gles- och landsbygdsområden upplever mediebilden av sina 

områden, för att sedan försöka utveckla idéer för hur mediebilden ska kunna 

förbättras.16  

Projektet inleddes med en enkätundersökning där 178 miljonprogramsbor och 219 

landsbygdsbor fick svara på frågor om hur de upplever mediebilden av sina områden. 

Många av respondenterna ansåg att andras bild av sitt område påverkar dem, 

landsbygdsungdomarna påverkas mer positivt än vad ungdomarna som bor i förorten. 

Men ändå är det hälften av landsbygdsungdomarna som anser att mediernas bild inte 

stämmer överens med verkligheten.17  

Undersökningen tar även upp den egna och de utomståendes bild av landsbygden. 

Andras bild av landsbygden beskrevs med ord som tråkig, begränsande, småstadsidyll, 

lite efter, egensinnig och isoleras. Medan den egna beskrivningen av området beskrivs 

som möjligheter, inspirerande, levande bygd och medvetenhet. Denna studie talar för 

att medierna lyfter fram nackdelar som inte finns medan fördelarna inte tas upp och att 

hur medierna skriver om stereotyper och utgår ifrån människors fördomar om en plats 

istället för verkligheten. 18 

                                                           

15 MIKLO är ett initiativ för att utveckla ett näringsliv som fungerar i det Sverige som växer fram på 2000-talet. 
16 MIKLO & Jordbruksverket. Enade mot mediabilden – ett exempel på hur landsbygd och miljonprogram kan 

skapa utvecklingskraft (2011) s.6f  
17 Ibid s.8 
18 Ibid. s 9ff 
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2.2 Val av teoretisk ram  
 

2.2.1 Idéer och ideologier 
 

Göran Bergström och Kristina Boréus, båda forskare vid statsvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet, skriver i boken Textens mening och makt om hur en idé kan 

betraktas som en tankekonstruktion om föreställningar om verkligheten, värderingar av 

företeelser samt föreställningar om hur man bör handla. Själva termen ”idé” har länge 

används inom filosofin och har sitt ursprung i det himmelska, det var något som inte 

existerade här på jorden. Ankomsten av den moderna filosofin under 1700-talet 

resulterade i att idéerna närmade sig människorna själva. En del såg dessa idéer som 

något medfött, andra menade att idéer var direkt tagna från människors sinnesintryck.19    

Termen ”ideologi” kommer ursprungligen från grekiskan och betyder läran om idéer och 

idag kopplas ideologier samman med idéer som rör samhället och politiken. Bergström 

och Boréus refererar till Goldmann m.fl. som beskriver ideologier som 

verklighetsfrämmande hjärnspöken och målinriktade sammanställningar av politiska 

ståndpunkter.20 Nationalencyklopedin beskriver begreppet ideologi som ett mångsidigt 

begrepp som ofta används inom samhällsåskådning. Ideologin i den meningen 

innehåller antaganden om verkligheten som värderingar och handlingsnormer. Att vara 

anhängare till en ideologi handlar om att accepterar ideologins verklighetsbeskrivning, 

värderingar samt stödjer dess handlingsnormer.21  

Bergström och Boréus nämner två huvudstråk av ideologidefinitionen, i den ena 

definieras ideologi som ett idésystem som är en mer neutral definition och som föredras 

av flera samhällsvetare. I den andra ses ideologier som åskådningar som bidrar till 

samhällets sammanhållning eller som legitimerar specifika klassintressen.22      

                                                           

19 Bergström, G & Boréus, K (2005) s.149 
20 Ibid s.150 
21 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/ideologi,Nationalencyklopedin  
22 Bergström, G & Boréus, K (2005) s.150f 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/ideologi,Nationalencyklopedin
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2.2.2 Mediernas makt och betydelse  
 

Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap, förklarar att påståendet om att 

medieforskning bedrivs därför att medierna påverkas oss är problematiskt eftersom att 

påverkan väldigt lätt ger en skev bild av den roll medierna spelar i samhället. Medierna 

har kommit att blivit en viktig del av den kulturella och sociala miljön vi idag lever i. Vi 

serveras dagligen med mängder av information utan att vi kanske egentligen reflekterar 

över det. Men påståendet om att medierna påverkar oss är absolut inte fel. Medierna, 

genom sina många funktioner, påverkar hur samhället och människorna utvecklas och 

uppfattar sig själva. Men det är en otroligt kompliceras process.23  

Medierna har, i princip, en viktig roll inom alla samhällsområden och när det kommer 

till att sätta en plats på kartan har medierna en stor betydelse för marknadsföringen. 

Hadenius och Weibull skriver om att medier ofta står för skulden eller förtjänsten i de 

flesta sammanhang, exempelvis när det kommer till politik så förklaras medgångar eller 

bakslag ofta med hur medierna väljer att sprida och presentera information.24 Då kan 

medierna ha en stor påverkan på hur en plats gestaltas och upplevs.   

Falkheimer och Thelander skriver att exponeringar av en plats i en större redaktionell 

tidning har betydligt större verkan, genom sin trovärdighet, än färgglada broschyrer som 

beskriver samma plats.25 De tror, när det kommer till platser och destinationer, att dessa 

är särskilt beroende av mediernas bild av dem, problemet är att mediernas betydelse 

för platsen ökar samtidigt och kunskapen om de olika platserna ofta är bristfällig. 

Falkheimer och Thelander skriver att resenärer formar sina förväntningar och 

föreställningar om platsen genom olika medier vilket medieforskaren Amanda 

Lagerkvist kallar för ”den medierade blicken”26 

                                                           

23 Gripsrud, J (2008) s. 86f 
24 Hadenius, S, Weibull, L & Wadbring, I (2011) s.18ff 
25 Ek, R & Hultman, J (2007) s.130f 
26 Ibid s.133  
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Författarna nämner även Jean Baudrillard liknande resonemang, med begreppet 

hyperverklighet, där Baudrillard illustrerar hur medierna börjat tappa förankring i det 

verkliga livet vilket har lett till att de lever sitt eget liv. Falkheimer och Thelander 

beskriver detta resonemang som lite överdrivet men samtidigt lyfter de fram att aldrig 

uppfatta mediabilden av en plats som en oproblematisk återgivning eller objektiv 

beskrivning för sådana finns inte i dagens medier. 27  De hävdar även att medierna 

snarare förstärker än förändrar människors föreställningar om ett fenomen. Så genom 

att undersöka vad som tas upp i medierna och i vilken utsträckning det görs så kan också 

vissa kunskaper om hur verkligheten normaliseras. 

2.2.3 Tankefigurer   

Ordet tankefigurer kan ofta kopplas till retoriken men sociologen Johan Asplund har gett 

ordet en annan innebörd. Tankefigurer kan liknas med diskurs men Johan Asplund skiljer 

dessa åt då han menar att tankefigurer är det som ligger till grund för diskurser. Karl 

Marx teori om överbyggnad och bas använder sig Asplund av för att förklara sin teori 

om tankefigurer. Överbyggnad är, enligt Marx, ”egendomligt gestaltande känslor, 

illusioner, tankesätt och livsåskådningar” 28  medan bas är ”totaliteten av 

produktionsförhållanden, vilka motsvarar ett bestämt utvecklingsstadium av de 

materiella produktivkrafterna” 29  och mellan dessa två nivåer råder en dialektisk 

växelverkan. Den diskursiva nivån hör hemma i överbyggnaden och Johan Asplund 

menar att det är tankefigurer som förmedlar detta växelspel som råder mellan 

överbyggnad och bas.30  

Asplund tar upp barndom som exempel på en tankefigur i boken Teorier om framtiden. 

Begreppet barndom är ett relativt nytt begrepp, under medeltiden saknade man 

barndomsbegreppet då det inte gjordes några skarpa åtskillnader mellan barn och 

vuxna. Han uppmanar till att försöka ”tänka bort” begreppet barndom och menar att 

                                                           

27 Ek, R & Hultman, J (2007) s.133f 
28 Asplund, J (1979) s.149 
29 Ibid s.153 
30 Ibid s.149 
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när det sker kan vi ana oöverskådliga konsekvenser för bland annat arbetsliv, 

bebyggelse, utbildning och lagar. Han skriver att ordet barndom är ett begrepp eller 

tankefigur som viktiga aspekter av vårt samhälle vilar på. Han nämner att alla 

tankefigurer inte behöver vara lika betydelsefulla som begreppet barndom.31  

För att ännu tydligare och enklare förstår vad Johan Asplund menar med tankefigurer 

beskrivs nedan Lasse Ekstrand tolkning om tankefigurer;   

En slags tankemodeller i bakhuvudet som styr vårt tänkande och indirekt 

vårt handlande. Dessa tankefigurer är svåråtkomliga, de ligger inte långt 

framme i medvetandet. De låter sig inte utan vidare tas fram och läggas på 

bordet för att kritiskt granskas. De fungerar som osynliga, inre regissörer 

som domderar vårt tänkande.32  

  

                                                           

31 Asplund, J (1979) s.150f 
32 http://www.detgodarummet.nu/sidor/text2.html  

http://www.detgodarummet.nu/sidor/text2.html
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3. Metod  
I detta kapitel kommer metodvalen till studien att presenteras. Till att börja med kommer 

de vetenskapliga utgångspunkter som varit aktuella för arbetet beskrivas. Efter det 

redovisas urval och bearbetning av datainsamling och till sist diskuteras val av metod.  

 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter  
 

Som tidigare nämnt är syftet med studien att få en djupare insyn i hur ÖP och LT 

framställer och presenterar tankefigurer om Strömsunds kommun. Detta syfte faller 

inom ramen för en fallstudie. Ekström och Larsson, båda forskare i medie- och 

kommunikationsvetenskap, förklarar i boken metod i kommunikationsvetenskap en 

fallstudie som en studie som är inriktad på specifika händelser, exempelvis platser, 

organisationer eller texter samt att studien syftar till att mycket ingående studera ett 

eller flera fall.33 Robert K. Yin skriver i sin bok, Case Study Research, att kombinera 

fallstudier med andra metoder kan vara att föredra, i och med att styrkor och svagheter 

hos olika metoder kan överlappa varandra, vilket leder till att studien blir mer 

komplett.34 Så för att besvara frågeställningen till studien har en kombinerad metod av 

kvalitativ textanalys samt idé- och ideologianalys valts.  

 

3.1.1 Kvalitativ Textanalys  
 

Medierna utöver sin makt, påverkar attityder, och förmedlar budskap genom texterna 

och länge har medieforskningen varit intresserad av hur medierna fungerar.35 Det är 

bland annat genom textanalyser som denna kunskap kan uppnås. Syftet med denna 

studie är att finna tankefigurer i tidningarna ÖP och LT och för detta är en kvalitativ 

textanalys ett lämpligt verktyg för bearbetningen av de utvalda artiklarna. Den 

                                                           

33 Ekström, M & Larsson, L (2010) s.19  
34 Yin, Robert K. (2009) s.21  
35 Østbye, H (2004) s.64 
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kvalitativa textanalysen är ingen teknik med entydiga mallar om hur analysen bör gå till, 

arbetssättet beror helt på vilken typ av text som ska analyseras.36 Detta medför stor 

frihet i arbetat med även stort ansvar.  

Østbye, verksam vid institut för medievetenskap vid universitetet i Bergen, skriver att 

den allmänna utgångspunkten i metoden är att det ska finnas ”en vilja till att vilja veta 

något” 37  Metoden går ut på att ställa frågor till texten och själva tolkningsarbetet 

handlar om att förstå vad en text säger i förhållande till frågan som ställts. Innan arbetet 

med textanalysen måste forskaren alltid ställa sig dessa frågor; Varför ska jag analysera 

den här texten? Vad är det hos den här texten som intresserar mig? Detta intresse kan 

vara knutna till olika typer av aspekter; Uttrycksmässiga aspekter, innehållsmässiga 

förhållanden, texten som historiskt dokument, estetisk och/eller filosofiskt inriktad 

reflektion och andras eller egnas fascination.38 Denna uppsats kommer att vara knuten 

till innehållsmässiga förhållanden som Østbye föreslår om forskaren är intresserad av 

att undersöka hur texten framställer vissa fenomen. 

 

3.1.2 Idé och ideologianalys  

 

Bergström och Boréus förklarar i boken Textens mening och makt att finns det olika 

analysverktyg, konkreta tillvägagångssätt när det kommer till idé och ideologianalys; 

idealtyper, dimensioner samt ideologikritik. Gemensamt mellan alla dessa verktyg är att 

texten som analyserat relateras med en omgivande social praktik och ofta dess 

maktaspekter.39  För detta arbete passar ideologikritik som analysverktyg bäst, då denna 

lägger stort fokus på att begripliggöra den latenta delen i texten. Detta görs genom att 

ställa frågan: Vilken verklighet handlar texten om? Vad är kontexten? Vem vänder sig 

texten till? En ideologi får ingen innebörd om den inte relateras till olika institutioner 

                                                           

36 Østbye, H (2004) s.69 
37 Ibid s.71 
38 Ibid s.71 
39 Bergström, G & Boréus, K (2005) s.159ff 
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eller samhälleliga grupperingar.  I de flesta texter finns det uppmaningar till att somliga 

ska handla på ett visst sätt och andra på ett annat.40   

Den ideologikritiska analysen syftar alltså till att undersöka en texts sociala och 

ideologiska funktion. Att analysera hur texten bidrar till att skapa, bevara eller förändra 

sociala strukturer samt maktförhållanden. 41  Hellspong, forskare inom svenska och 

retorik, förklarar att i en ideologikritisk analys sammankopplas ofta den sociala 

funktionen i en text med en viss ideologi. Han beskriver en ideologi som ”mer eller 

mindre tydliga föreställningar och värderingar som präglar hur vi ser på människan, 

samhället och världen.”42 

Så för att tolka och finna dessa tankefigurer i texterna kan det vara till fördel att tänka i 

ideologikritiska banor för att urskilja dolda meningar och värderingar i texten som kan 

ligga till grund för tankefigurerna. 

  

  

                                                           

40 Bergström, G & Boréus, K (2005) s166f 
41 Hellspong, L (2001) s.132 
42 Ibid s.131 
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3.2 Urval  
 

Urvalet kommer att bestå av 12 artiklar från Östersunds-Posten och Länstidningen 

Östersund. Dessa två tidningar täcker upp nyheter i hela Jämtlands län och inte bara i 

Östersund vilket gör de till ett relevant och intressant urval. För att välja ut 12 stycken 

artiklar har mediearkivet Retriever använts, med sökordet ”Strömsund”. För att göra 

ytterligare avgränsningar för att arbetet inte ska bli för omfattande så kommer artiklar 

endast från år 2013 att tas med i analysen. 6 artiklar från ÖP samt 6 artiklar fån LT 

kommer att slumpas fram från de artiklar som är relevanta för analysen.     

 

3.3 Bearbetning av datainsamling och genomförande 
 

Under år 2013 var det 978 artiklar i ÖP och LT där Strömsund nämns, här börjar arbetet 

med den kvalitativa textanalysen. Med ett makroperspektiv ögnar jag igenom de 978 

artiklar som skrivits under 2013 för att få en överblick. I denna process sorteras 

irrelevanta artiklar bort, exempelvis artiklar där ortet Strömsund endast nämns medan 

artikeln behandlar något helt annat. När detta gjorts slumpade jag från 6 artiklar från LT 

och 6 artiklar från ÖP. Urvalet blir i detta fall alltså obundet slumpmässigt urval, eller 

lotterimetoden som den också kallas.43 Tack vare makroanalysen fick jag en fullständig 

översikt över de 682 artiklar som kunde analyseras, efter de numrerade jag dem för att 

sedan lotta fram de 12 artiklar om kommer att analyseras på mikronivå för att tolka 

materialet tillsammans med idé och ideologianalysen.  

Den ideologikritiska analysen utgår ifrån Lennart Hellspongs tillvägagångsätt som består 

av tre huvudfrågor: textens bakgrund, textens ämne och textens framställningssätt. 

Förts undersöks textens bakgrund där huvudfrågan är: Vem är sändaren? Som följer 

med en rad frågor som undersöker vilken makt sändaren har, är möjligt att koppla 

sändaren till någon ideologisk ställning och har denna utöva makt över mottagaren. 

                                                           

43 Østbye, H (2004) s.245 
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Efter det undersöks textens ämne. Vilka frågor tar texten upp? Är dessa frågor viktiga ur 

sociala och ideologisk synpunkt? Sedan undersöks textens framställningssätt, vilka ord 

och påståenden och attityder som förekommer. Är det möjligt att hitta ideologiska 

slangord? Vilka slags påståenden gör texten? Är det möjligt att utfinna en ideologisk 

tankeram? Vilka allmänsanningar bygger texten på? Vilka värderingar ger texten uttryck 

för?44   

 

  

                                                           

44 Hellspong, L (2001) s.133ff 



 

 

16 

 

3.5 Metoddiskussion  
 

Man kan säga att två textanalysmetoder har valts till denna studie, då både den 

kvalitativa textanalysen samt idé och ideologianalysen fokuserar på vad som förmedlas 

i texten. Men detta har varit ett medvetet val eftersom att de båda metoderna 

behandlar olika saker så anser jag att det var en bra kombination. Den kvalitativa 

textanalysen har gett mig möjlighet att analysera artiklarna både på makro- och 

mikronivå för att utläsa hur tidningarna skriver om Strömsund. Idé- och ideologianalysen 

har jag kunnat gå ett steg djupare i tolkningsarbetet samtidigt som jag har tagit ett steg 

tillbaka för att sätta texten i ett socialt sammanhang för att lättare kunna utfinna normer 

och tankefigurer som tidningarna förmedlar.    

Roger Silverstone påminner oss om att en textanalys aldrig kan ge oss kunskaper i hur 

olika texter mottas eller påverkar den enskilda individen utan endast ger oss kunskap 

om texterna i sig.45 Detta är viktigt att alltid ha i bakhuvudet, att med en textanalys 

kommer jag aldrig kunna uttala mig om hur läsarna påverkas av innehållet. Eftersom att 

det inte heller är syftet med studien så passar den kvalitativa textanalysen samt idé och 

ideologianalysen bra till uppsatsens syfte.  

I själva tolkningsarbetet av texterna blir jag också en mottagare av innehållet men 

eftersom jag förmodligen inte tolkar texten som den är menat att tolkas av ”primära” 

mottagarna är min förhoppning att mitt resultat kan skapa ökad förståelse av hur dessa 

två tidningar gestaltar och framställer Strömsund. Under arbetet måste man vända 

blicken mot sig själv som kritiker, hur kan det jag tolkar bero på vart jag står socialt och 

ideologiskt?46 

Anledningen till att en kvantitativ textanalys valdes bort beror på att den metoden 

hindrar möjligheterna att ”läsa mellan raderna”, att tolka även det som inte sägs i 

artikeln.     

                                                           

45Østbye, H (2004) s.64  
46 Hellspong, L (2001) s.133 
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer de artiklarna som legat till grund för undersökningen att 

presenteras i en kort sammanfattning  

 

5.1 Artiklar från Östersunds-Posten 
 

5.1.1 ”Saker måste hända snabbt” 2013-11-30 
 

En familj i norra Jämtland i Strömsunds kommun har fått uppleva bristen på den digitala 

infrastrukturen. Detta är ett bevis på hur mycket jobb som återstår för att skapa rättvisa 

kring projektet Hela Sverige ska leva. Det är en bra slogan som många politiska partier 

ställer sig bakom men som verkligheten ser ut så är det ingen i nuläget som kan leva upp 

till alla löften. Denna artikel är en av många liknande berättelser om telefoniproblemen, 

om hur Telia har skrotat sin kopparkabel och hur ersättningsutrustningen inte hållet 

måttet överallt. ”Folk har fått det sämre. I ett högteknologiskt Sverige har det alltså på 

jämtländsk landsbygd blivit sämre- inte bättre” Familjen har på grund av denna 

bristande digitala infrastruktur varit tvungen att lägga ner konsultfirman de drivit. ”Bara 

det borde få nackhåren att resa sig på alla som slåss för tillväxt på landsbygden” Denna 

familj är långt ifrån ensamma med detta problem. Ett möte hölls på folketshus i 

Strömsund med informationschefen från Telia men 18 månader efter mötet kvarstår 

problemet. 47 

 

5.1.2 ”Strömsund har bästa tillväxten” 2013-11-23 
 

Strömsunds kommun har den starkaste tillväxten i Jämtlands län. Detta enligt 

kreditupplysningsföretaget Syna som har kartlagt svenska aktiebolags senaste bokslut 

                                                           

47 Hansson, Per. Saker måste hända snabbt. Intervju med familjen Frestadius. Östersunds-Posten. 

2013-11-30. http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620

131130715622&serviceId=2 (Hämtad 2014-07-01). 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131130715622&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131130715622&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131130715622&serviceId=2
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för att dela ut priset Bästa Tillväxt 2013. I Strömsunds kommun har de flesta företag ökat 

omsättningen, nyanställt och gått med vinst. Näringslivschefen i Strömsund säger i 

artikeln att kommunen har en stark företagskultur med en stor andel småföretag och 

att kommunen har klarat sig bra från konjunktursvängningarna de senaste åren.  48 

 

5.1.3 ”Flata kan snart vara ett minne blott” 2013-08-29 
 

Om 57 år kommer kommunen vara ett minne blott. ”Strömsund ligger illa till” 

Invånarantalet kommer till dess ha sjunkit till noll personer. Detta är en slutsats som har 

dragits av Dagens Samhälle efter en prognos som tidningen har gjort. De har följt 

svenska kommuners utveckling sedan 1990-talet och har dragit den slutsatsen att inom 

näste sekelskifte kommer 19 kommuner att försvinna om inget drastiskt gör att 

befolkningstrenden vänder. Enligt prognosen kommer den sista Strömsundsbon att 

plocka ner skylten år 2070. Andra kommunen som kommer lida samma öde är Åge, 

Storuman, Sollefteå och Torsbyn. ”Resonemanget kan kännas väl teoretiskt, men det är 

de kommuner som minskat i antal vartenda av de senaste 20 åren som får tidningens 

dödsdom”. Medelåldern är hög och det föds för lite barn, och att värva några dussin 

holländare kommer inte hålla i längden skriver journalisten.49     

 

5.1.4 ”-Alla rökte och jag hängde på” 2013-03-14 
 

Två killar från industriprogrammet på Hjalmar Strömmerskolan blir intervjuad om 

droger. ”-Droger finns, men de förekommer i det tysta” Båda killarna påpekar att det 

mest handlar om alkohol och tobak. Själv snusar en av killarna dagligen. ”-Alkohol blir 

                                                           

48 Östersunds-Posten. Strömsund har bästa tillväxten. Intervju med näringslivschefen. Östersunds-

Posten. 2013-11-23. http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620

131123690032&serviceId=2 (Hämtad 2014-07-01). 
49 Eriksson, Bengt. ”Flata” kan svart vara ett minne blott. Östersunds-Posten. 2013-08-29. 

http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620

1308291520959&serviceId=2 (Hämtad 2014-07-01). 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131123690032&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131123690032&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131123690032&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050816201308291520959&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050816201308291520959&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050816201308291520959&serviceId=2
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det på helgerna, kanske två eller tre gånger i månaden… eller varje, säger han och 

skrattar tillsammans med sin kamrat” Den andra killen började röka i samband med 

skolstarten. Då alla andra gjorde det så hängde han på och nu är han fast säger han. 

Båda killarna menar att de finns några som dricker så mycket att det leder till missbruk, 

de har sett några som varit fulla på skolan. När det kommer till narkotika är det ingen av 

kollarna som har någon åsikt.50          

5.1.5 ”Tillverkningsföretag lyfter Strömsund” 2013-10-16 
 

Strömsund har nyligen utsetts till åtets företagskommun i Jämtlands län och det är 

tillverkningsindustrin som ligger bakom Strömsunds framgångar. Vd:n för Strömsunds 

utvecklingsbolag gläds åt detta och säger att det skapas arbetstillfällen som är oerhört 

viktiga för kommunen. ”-jag kommer ursprungligen från Örebro men efter att ha 

semestrat i Jämtland i tiotalet år var jag säker på att jag skulle flytta hit” det säger Vd:n 

för Strömsund utvecklingsbolag. Utvecklingsbolet hjälper företag med marknadsföring, 

export, nyinvesteringar med mera. De företag som gör Strömsund så framgångsrikt, 

enligt Vd:n, är Encon, Hammerdals Betong och SCF Betongelement som ligger i framkant 

vad gäller teknik.51   

5.1.6 ”Bybor oroade över saknade gatlampor” 2013-08-10 
 

Byborna i Ringvattnet är oroliga över vad kommunstyrelsen i Strömsunds kommun ska 

besluta om uppdatering av vägbelysning. I dagsläget är det 17 gatlampor som saknar så 

väl armatur som själva lampan och byborna har fått vetskap om att kommunen inte har 

för avsikt att ta dessa lampor i bruk framöver. En av byborna uttalar sig i artikeln om att 

deras levnadsvillkor kommer att försämras och inför hösten är det många som är oroliga 

                                                           

50 Råberg, Urban. – Alla rökte och jag hängde på. Intervju med två gymnasieelever. Östersunds-

Posten. 2013-03-14. http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0508162013031

41413884&serviceId=2 (Hämtad 2014-07-01). 
51 Dahlström, Lars. Tillverkningsföretag lyfter Strömsund. Intervju med Vd:n på Strömsunds 

utvecklingsbolag. Östersunds-Posten. 2013-10-16. http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620

131016552179&serviceId=2 (Hämtad 2014-07-01). 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050816201303141413884&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050816201303141413884&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050816201303141413884&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131016552179&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131016552179&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620131016552179&serviceId=2
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om belysningen släcks ned då det finns gott om björn i området. De är även upprörda 

över allt prat om en levande landsbygd ”hur ska vi kunna leva och verka här om 

kommunen skär ner på allting?” 52 

  

 

5.2 Artiklar från Länstidningen Östersund  
 

5.2.1 ”Allt är inte svart och vitt i Strömsund” 2013-09-09 
 

Efter artikeln i Dagens Samhälle som hävdar att Strömsund kommer bli folktomt om 50 

år är något som kommunalrådet i Strömsund inte tror på. Hon hävdar att detta kan bli 

fallet om inget görs men kommunen arbetar ständigt med detta problem. Att små orter 

i Jämtland tappar invånare är inget nytt, och det dör fler än vad det föds och det rivs mer 

bostäder än vad det byggs. ”-Det är orättvist, Stockholm har jobben men inga bostäder, 

vi däremot har bostäder som vi får riva men inga jobb” Säger hon. När länstidningen 

besökte Strömsund så frågande de kommuninvånarna om vad som ska krävas för att 

folk ska vilja bo och flytta till kommunen blev svaren inte helt oväntade, jobben, en bra 

sjukvård och utbildning. ”Finns det inga jobb ja då flyttar folk eller så flyttar men inte 

hit”. Journalisten ifrågasätter kommunalrådet och hävdar att det är mycket ”vi ska” eller 

”vi håller på med” men finns det något konkret som kommer att förändra 

befolkningsutvecklingen. På det svarar hon att många jobb kommer bli tillgängliga de 

närmsta åren på grund av pensionsvågor och att en nationell plan måste utformas av 

riksdagspolitiker.53   

  

                                                           

52 Wennberg, Jennie. Bybor oroade över saknade gatlampor. Intervju med bybor i 

Ringvattnet. Östersunds-Posten. 2013-08-10. http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05081620

1308101510166&serviceId=2 (Hämtad 2014-07-01). 
53 Nyman, Johanna. Allt är inte svart och vitt i Strömsund. Intervju med Gudrun Hansson, 

kommunalråd Strömsunds kommun. Länstidningen Östersund. 2013-09-09. http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05721820130909152

6381&serviceId=2 (Hämtad 2014-07-01). 
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5.2.2 ”Dålig arbetsro inom skolan” 2013-10-22 
 

Grundskoleeleverna i Strömsunds kommun har fått sätta betyg på sin egen skola. 

Resultatet blev både ris och ros. Barn- och ungdomsförvaltningen stod bakom 

enkätundersökningen för att få en bild av vad eleverna tycker om sin skola. 437 elever 

svarade på enkäten, och en tredjedel av eleverna är nöjda med sin skolgång. När det 

kommer till trivsel svarade majoriteten att de trivs och känner sig trygga i skolan men 

när det kommer till mobbning tycker 17,5 procent av eleverna att de vuxna inom skolan 

inte aktivs motverkar om någon behandlas illa. Hela 40 procent tycker att arbetsron i 

skolan är dålig och på den punkten är flickorna mindre nöjda än pojkarna.54  

 

 

5.2.3 ”Många äldre får farliga mediciner” 2013-10-19 
 

I Strömsund får en stor andel av de äldre mediciner som Socialstyrelsen anser är direkt 

olämpliga. Socialstyrelsen har listat läkemedel som, av särskilda skäl, inte bör ges till 

äldre och trots att läkemedlen och deras påverkan är väl kända så skrivs de ut till mer än 

vad tionde person över 75 år. Socialstyrelsens statistik anger hur stor andel av alla 

personer över 80 år som använde något av de olämpliga läkemedlen och i Strömsunds 

kommun var kvoten vid den senaste mätningen en av de högsta i landet, med 16 

procent. Det är stor skillnad mellan kommunerna, Bräcke, Krokom, Åre och Härjedalen 

ligger alla betydligt bättre till i statistiken. Anledningen till att denna lista har tagits fram 

är att de äldre löper större risk att drabbas av negativa effekter och biverkningar av 

dessa olämpliga mediciner. ”-Det är alltid en balans mellan nyttan med ett läkemedel 

och risken med läkemedlet. Det handlar alltid om att ställa en rätt diagnos” Detta säger 

                                                           

54 Stenman, Jens. Dålig arbetsro inom skolan. Länstidningen Östersund. 2013-10-22. 
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Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi, som varit med att tagit fram listan 

med olämpliga läkemedel.55 

  

5.2.4 ”Var fjärde Strömsundsbo lämnar kommunen…” 2013-03-19 
 

År 1985 bodde 16 600 personer i Strömsunds kommun, 2012 är siffran nere på 12 138 

personer. Det är en befolkningsminskning på 25 procent. Strömsunds negativa 

befolkningsutveckling har pågått under flera årtionden. ”Storstäderna gynnas med 

infrastruktursatsningarna och i storstäderna finns ett politiskt inflytande som är till 

förmån för dem som bor där” Säger utredningschefen vid Strömsunds kommun. Endast 

7 procent av den totala befolkningen i kommunen är kvinnor mellan 19 och 39 år. 

Kvinnorna flyttar i större utsträckning än män. Detta märks redan när de söker 

gymnasieprogram.56 

 

5.2.5 ”Strömsund prioriteras inte- trots ökade polisresurser” 2013-04-23 
 

Polischefen säger att de inte kan garantera att polisen kommer när det händer något, 

och detta är inte för att det är polisbrist utan snarare bristen på brott. De har aldrig varit 

fler poliser i Jämtland än vad det är idag. Helgen som var förstördes ett tiotal bilar, 

skyltfönster krossades och lyktor slogs sönder i centrala Strömsund men då var polisen 

inte närvarande. Polischefen säger att de sker så sällan brott i Strömsund och han hävdar 

att denna vandalisering i Strömsund prioriterades bort för samma helg var större delen 

av polisstyrkan på två stora evenemang som ägde rum i Vemdalen och Åre. Kommunen 

                                                           

55 Stenman, Jens. Många äldre får farliga mediciner. Intervju med Johan Fastbom, professor i 
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är stor och även fast de finns många poliser i kommunen är det inte säkert att de skulle 

hinna fram. Han erkänner att det fattas stationerade poliser i Strömsund efter några har 

gått i pension och tjänsterna har inte blivit tillsatta. ”Så med andra ord, ska invånarna i 

Strömsund vänja sig med att polisen kanske inte alltid kan komma när något händer?  

– Att vi inte syns betyder inte att vi inte gör något. Händelser kan vi utreda ändå. Med 

vi kan inte garantera att vi alltid kommer när det händer något” säger polischefen.57 

 
 

5.2.6 ”Antalet unga i länet utan sysselsättning ökar” 2013-07-13 
 

Arbetslösheten fäller krokben på ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Den senaste 

statistiken från SCB visar att 1 398 ungdomar i Jämtland saknar sysselsättning år 2011. 

Siffrorna gäller personer i åldrarna 16 till 25 år som varken studerat eller arbetat. Dessa 

ungdomar har en väldigt utsatt ekonomisk situation som även påverkar det allmänna 

välbefinnandet.  Många av dessa ungdomar bor hemma hos sina föräldrar och försörjs 

av dem. Dessa ungdomar riskerar även att fastna i ett utanförskap då de har varit utan 

sysselsättning under lång tid. Det stora problemet ärr att många arbetsgivare väljer att 

anställa personer med erfarenhet när det finns många arbetssökande att välja mellan. 

För alla dem som blir utan jobb sjunker motivationen ganska snabbt och det blir svårare 

och svårare. I Strömsunds kommun var det ca 141 ungdomar som var utan 

sysselsättning. 58 

  

                                                           

57 Nyman, Johanna. Strömsund prioriteras inte- trots ökade polisresurser. Intervju med Håkan Modin, 
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6. Analys 
Under detta kapitel kommer de mest intressant från artiklarna i relation till valda metoder att 

presenteras 

 

6.1 Textens bakgrund 
 

Eftersom alla de analyserade texterna är tidningsartiklar är det viktigt att förstå 

sändarens roll och vilken makt denne har och om det är möjligt att koppla sändaren till 

någon ideologisk ställning, som Lennart Hellspong menar är den första frågorna man bör 

ställa sig i genomförandet av en ideologikritisk analys.59 Journalistikens demokratiska 

uppgift är att kunna skriva på ett sådant sätt att läsarna själva fritt och självständigt 

kunna ta ställning i samhällsfrågor, för att detta ska lyckas krävs det att journalisten 

strävar efter att framföra allsidiga och sanningslika bilder av verkligheten som möjligt.60 

Bourdieu beskriver hur journalistikens fält kan bidra till att förstärka det ”kommersiella” 

på bekostnad av det ”rena”. Hur producenter som förförs av ekonomiska och politiska 

makter sker på bekostnad av de producenter som är hängivna av yrkets principer och 

värderingar. Han hävdar alltså att den kommersiella tyngden är den större inom de 

journalistiska fältet.61 När det gäller uttryckstexter är det i princip helt omöjligt att helt 

frigöra sig från sina egna referensramar och kulturella, institutionella och materiella 

begränsningar.  

Eftersom medierna, tidningar är en viktig informationskälla i dagens samhälle så har den 

såklart en viss påverkan på läsarna. Det blir en del av vår verklighetsuppfattning men 

som Falkheimer och Heide säger: ”Människan är – tack och lov – inte ett objekt som 

absorberar informationen rakt upp och ner”62  

  

                                                           

59 Hellspong, Lennart. 2001. s.133 
60 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. 2004. S.19  
61 Bourdieu, Pierre. 1998. S 100f 
62 Reflexiv kommunikation Falkheimer och Heide s. 15 
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6.2 Textens ämne 
 

I en överblick av artiklarna så är det tre av tolv som behandlar problematiken kring 

avbefolkningen i kommunen. Detta har blivit ett vanligt förekommande ämne i artiklar 

om Strömsunds kommun och alla dessa artiklar har samma sociala synpunkt. Artikel 

5.1.3 har en tydlig ton av att hur kommunen än arbetar med problematiken kring den 

minskade befolkningen kommer de inte kunna undkomma att år 2070 kommer den sista 

Strömsundsbon plocka ned skylten och flytta. Journalisten själv hävdar att detta känns 

väldigt teoretisk men kan själv inte tänka sig hur kommunen ska kunna hindra det. 

I artikel 5.2.1, en intervju med kommunalrådet i Strömsunds kommun, försvarar hon 

kommunen och hävdar att den kommer fortsätta leva. Efter ett längre stycke om vad 

kommunen har och kommer att arbeta med för att förbättra befolkningsutvecklingen 

säger journalisten att det är mycket ”vi ska” och ”vi håller på med” och ifrågasätter om 

arbetet verkligen kommer att förändra något?  

Den tredje artikeln, 5.2.4, som tar upp ämnet om minskad befolkning beskriver hur 

landsbygden får lida för storstädernas infrastruktursatsningar och hur många unga dras 

bort från landet och till storstäderna. På grund av bristande gymnasieprogram är det 

speciellt många unga tjejer som väljer att lämna kommunen.  

Sedan finns det artiklar med ämnen som beskriver brister i kommunen. Som artikel 5.1.1 

som tar upp kommunens bristande digitala infrastruktur och hur invånarna får lida av 

detta. Artikel 5.1.6  har liknade ton, beskriver hur kommunen skär ner på gatubelysning 

som även det påverkar invånarna negativt. Kanske lite mer allvarliga brister är den som 

tas upp i artikel 5.2.5, hur Strömsunds prioriteras bort av polisen trots ökade resurser. 

Journalisten i detta fall ifrågasätter polischefen om Strömsundsborna måste vara 

otrygga i ovissheten om polisen kan komma eller inte om något skulle inträffa.  

Kvalitetsbrister i kommunen framkommer i artikel 5.2.3. Läkarna i Strömsunds skriver ut 

farliga mediciner till äldre trots vetskapen om att dessa mediciner har socialstyrelsen 

listat som olämpliga.  
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Sedan förekommer även ett mer positivt ämne som beskriver fördelarna i kommunen. 

Artiklarna 5.1.2 och 5.1.5 beskriver båda hur tillväxtföregen i kommunen har en viktig 

roll för kommunens överlevnad och de lyfter kommunen och att detta har lett till att 

Strömsund fick pris för bästa tillväxt i Jämtlands län. 

 

6.3 Textens framställningssätt 
 

Den tydligaste attityden som går att utfinna är i de artiklar som behandlar ämnet Brister 

i kommunen, finns en tydlig ton av sympati för invånarna som påverkas av dessa brister. 

Den sympatiska attityden går att utläsa i dessa påståenden och uttryck:  

En skam för staten, regeringen, post- och telestyrelsen, för Telia och 

andra operatörer som inte tillsammans lyckats klara teknikskiftet 

utan som i stället gett många invånare lägre servicenivå.63 

Men när invånarna behövde blåljus och auktoritet som mest var den 

långt borta.64 

Arbetslösheten fäller krokben på ungdomar på väg ut i vuxenlivet.65 

Sedan finns det även attityder är mer positiva skrivna, detta går att utläsa i artiklar som 

ingår i ämnet Fördelar med kommunen. Där ord som framgång, starkaste tillväxten, 

ökade omsättning och nyanställda förekommer i texterna.  

I artikel 5.2.1 förekommer två olika attityder, journalisten har en tvivlande attityd till 

kommunens arbete mot den negativa befolkningsutvecklingen samtidigt som 

kommunalrådet, som intervjuas, har en mer positiv attityd och påstår att arbetet som 

läggs ner kommer att resultera i framgång.  

I de artiklar där intervjuer med invånare i kommunen är det tydligt att de har samma 

värderingar om att förbättringar i kommunen är nödvändiga samtidigt som det bevisar 

på att de trivs i kommunen och kämpar för att deras rättighet att bo där. I artikel 5.1.6 

                                                           

63 Artikel 5.1.1 
64 Artikel 5.2.5 
65 Artikel 5.2.6 
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exempelvis, intervjuas invånarna till ringvattnet och det framkommer att de är upprörda 

över allt prat om en levande landsbygd ”hur ska vi kunna leva och verka här om 

kommunen skär ner på allting?”.      

Att politiker inte prioriterat Strömsunds kommun, eller landsbygden överlag, 

framkommer i artikel 5.1.1. ”Det är bara en slogan, som alla politiska partier gärna ställer 

sig bakom i valrörelsetider, men i själva verket klarar ingen i nuläget att leva upp till alla 

löften” Det är slogan Hela Sverige ska leva som journalisten skriver om och hur 

kommunen lider av bristande digital infrastruktur. Hur politiker lovar saker i teorin men 

i praktiken är det inte mycket som händer. Landsbygdsutvecklingen är inte lika högt 

prioriterat som stadsutvecklingen. Och om politiker inte intresserar sig för landsbygden, 

vem ska då göra det?  

Artikel 5.1.5 ”Tillverkningsföretag lyfter Strömsund” intervjuas Vd:n för Strömsunds 

utvecklingsbolag. Denna artikel lyfter fram Strömsunds kommun som attraktiv, Vd:n 

kommer ursprungligen från Örebro men efter han har semestrat i kommunen i många 

år var han övertygad om att det var i Strömsund han ville bo. Artiklar som denna är till 

stor hjälp i marknadsföringsarbetet av kommunen. Som Falkheimer och Thelander 

skriver i boken Plats som produkt, att exponeringar av en plats i en större redaktionell 

tidning har betydligt större verkan, genom sin trovärdighet, än färgglada broschyrer som 

beskriver samma plats. 66  I detta fall behandlar artikeln hur tillväxtföretagen i 

Strömsunds kommun är i framkant av utvecklingen och att kommunen har många 

småföretag som går bra. Utöver detta positiva beskrivande av kommunen behandlar 

den även hur en utomstående har valt att flytta till kommunen efter att ha varit där som 

turist.  

Artikel 5.2.6 som beskriver problematiken med ungdomar utan sysselsättning i länet kan 

man utläsa att om dessa ungdomar vill hitta en sysselsättning måste de flytta från 

Strömsund. Arbetsmarknaden i hela länet är tuff och i utbildningsväg finns det inte så 

mycket att välja på i kommunen. ”Det kan vara smart att studera.” säger en anställd på 

                                                           

66 Ek, R & Hultman, J (2007) s.130f 
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arbetsförmedlingen som intervjuas i artikeln. Detta gynnar inte Strömsunds kommun då 

högre utbildningar än gymnasiet är begränsat och det kan leda till att fler flyttar från 

kommunen.  

Den verklighet eller normen som man kan avläsa i artiklarna är landsbygdens 

underlägsenhet i jämförelse med storstäderna. Att landsbygden lider av bristande digital 

infrastruktur och det kommer att ta tid innan det löser sig. Den utvecklingen är även 

viktigt för att landsbygden ska kunna konkurrera om jobben och invånare mot 

storstäderna.  

Sammanfattning av denna analys är att journalister har en viss påverkan på läsarna då 

tidningar är en viktig informationskälla men samtidigt är människan inte ett objekt som 

absorberar information rakt upp och ner. De ämnen som framkom i dessa tolv artiklar 

från Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund är avbefolkning av kommunen, 

brister i kommunen och fördelar med kommunen. Av dessa tre ämnen är det brister i 

kommunen som förekommer mest i båda tidningarna. Själva framställningen har varit 

varierande, sympatiska och positiva och tvivlande attityder har gått att utläsa.  

Det har gått att utläsa samma värderingar hos invånarna i Strömsunds, de vil bo kvar 

och kämpar för sin rätt att göra det, men det är inte lätt på grund av att landsbygden 

bortprioriteras och kommer i andra hand.  En annan värdering som framkommer är att 

journalisterna är skeptiska över att kommunen kommer klara av att vända den negativa 

befolkningstrenden i kommunen som har pågått i många år. I sådana artiklar går det 

även att utläsa värderingar om att de anställda på kommunen inte ger upp och de tror 

på en förbättring.  
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7. Resultatdiskussion  
 

Den nya digitala tiden ställer allt större kvar på landsbygden för att den ska kunna 

konkurrera med storstäderna när det kommer till invånare och arbete. ÖP och LT 

framställer Strömsund som en kommun med brister som dåliga polisresurser, borttagna 

gatubelysningar, hög arbetslöshet, få gymnasieprogram och bristande bredband. Denna 

framställning som ÖP och LT gör om Strömsund är förmodligen inte till kommunens 

fördel.     

Som jag nämnde under rubriken tidigare forskning, att en studie har gjorts av MILKO 

som påstår att människor påverkas av hur medierna och andra ser på sin ort, och då 

påverkas speciellt unga. Om vi tänker på de artiklar som har tagits upp i denna studie så 

är det tydligt att mediernas framställning av Strömsunds kommun lutar åt det negativa 

hållet. Av de tolv artiklar så är det tre stycken som tar upp positiva artiklar. Två av dessa 

beskriver hur kommunen har många bra tillväxtföretag och hur kommunen på så sätt 

har sluppit undan de negativa konjunkturvändningarna. Samtidigt som arbetslösheten i 

kommunen är ett stort problem, vilket gör det lite motsägelsefullt när artiklarna skriver 

om kommunens företagstillväxt.  Den tredje artikeln som där kommunen hyllas lite är 

artikel 5.2.2. ”Dålig arbetsro inom skolan”, rubriken låter negativ med det mesta som 

står i artikeln beskriver att barnen i grundskolan känner sig trygga och trivs i skolan. De 

övriga artiklarna behandlar mer bristande och negativa sidor hos kommunen. Kan 

mediernas negativa rapportering om kommunen ligga till grund för att människor väljer 

att flytta från kommunen? Detta med tanke på att MIKLO hävdar att människorna 

påverkas av hur media och andra människor ser på sin egen ort.  

Analysen visade att artikel 5.2.2 ”Dålig arbetsro i skolan” har en negativ rubrik medan 

det egentligen är en ganska positiv artikel, som skriver om att barnen trivs i skolan och 

känner sig trygga. Det är endast en liten rad i slutet av artikeln som arbetsron nämn: 

”Trots att relativt många är missnöjda med arbetsron i kommunens grundskolor så har 

läget förbättrats jämfört med de enkätsvar som kom in 2011 och 2012.”. Ändå väljer 

journalisten att sätta en negativ rubrik till denna artikel. Är det endast för att fånga 
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läsarnas intresse eller har det blivit ett vanligt fenomen att när det handlar om 

Strömsunds kommun används en negativ ton?   

En tydlig förekomst i artiklarna är att journalisterna skriver om hur kommunen kommer 

dö ut medan invånarna och de i kommunen inte håller med. Vad säger de om bilden av 

Strömsund, personer i kommunen hävdar att detta inte kommer att ske, ändå fortsätter 

tidningarna att skriver liknade artiklar om hur Strömsund inte kan styra över det 

oundvikliga.  

I dessa två tidningar framställs staden som normen och kommer i första hand, där vi 

förväntar oss en utveckling medan landsbygden blir ”det andra”. Strömsunds kommun 

är en typisk landsbygdskommun som lider av att staden är normen. Kommunen, som de 

flesta andra landsbygdskommuner, lider av att befolkningen flyttar till storstäderna på 

grund av bristande arbetsmöjligheter och utbildning.    

Stadens symboliska ställning har skapats i relation till dess ”andra” eller ”motsatser”, 

det vill säga naturen/vildmarken och land/landsbygden. Magnus Andersson och André 

Jansson skriver i boken Landsbygdens globalisering att staden är symbolen för kultur och 

civilisationen, vilket är resultatet av mänsklig kreativitet. Dessa två motsatser, stad och 

land, har alltid konkurrerat med varandra och påverkat debatten om urbaniseringen.67 

Men detta förhållande mellan stad och land är lite mer komplext, när det kommer till 

stad och landsbygd är det inte bara landskapet som skiljer sig åt utan det handlar om 

olika levnadssätt och sociala strukturer och reproduktion. Staden och landsbygden 

präglas av olika levnadskvaliteter.    

Landsbygd som begrepp innehåller olika föreställningar om hur människor tycker livet 

borde eller inte borde vara. Dessa förställningar varierar både från person till person och 

från olika tidsperioder. Mellan 1970-80 talet vände urbaniseringen och allt fler, speciellt 

unga människor, sökte sig till landsbygden för att protestera mot storstädernas 

onaturliga levnadsformer. Detta fenomen kallades för ”den gröna vågen”. 68  Under 

                                                           

67 Andersson, Magnus & Jansson, André. 2012. S.45ff 
68 Gröna vågen. http://www.ne.se/lang/gröna-vågen, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-07. 

http://www.ne.se/lang/gröna-vågen
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denna period fick landsbygden ett annat värde för människor. Man kan tänka sig att 

under den gröna vågen så skulle framställandet av landsbygden i media sätt annorlunda 

ut än vad den gör idag. 

Begreppet Landsbygden är i sig en tankefigur. Människor har en föreställning om hur 

landsbygden är, speciellt i jämförelse med staden. I undersökningen som MILKO 

genomförde tillsammans med jordbruksverket framgår det hur människors syn på 

landsbygden skiljer sig åt beroende vart de bor. Storstadsbor ser landsbygden som bland 

annat isolerad, begränsad och tråkig. Medan de som bor på landsbygden ser 

engagemang, möjligheter och en levande bygd. Man kan tänka sig dessa som kulturella 

tankefigurer om att landsbygden är bättre än storstaden och vice versa. Dessa två 

tankefigurer om stad och landsbygd lever sida vid sida men det är människorna och 

deras uppfattningar som ger dessa tankefigurer deras innebörd.  

I artikel 5.2.4 står det att unga, speciellt tjejer väljer att flytta från Strömsund, bland 

annat på grund av bristande gymnasieprogramsalternativ. Här kan vi lyfta fram Richard 

Floridas teori om den kreativa klassen. Hur den kreativa klassen är det inte endast är de 

ekonomiska faktorerna som avgör valet att bo och verka på en viss plats, utan de sociala 

faktorerna spelar även stor roll för denna generation. De söker sig till miljöer där 

kreativitetens alla former kan få fäste och utvecklas, så som konstnärliga, kulturella, 

teknologiska och ekonomiska.69 Kan vi här tänka oss att de unga tjejer som flyttar från 

kommunen gör de på grund av den bristande kreativiteten, att de gymnasieprogram 

som finns i Strömsund inte är tillräckligt för att de ska få utlopp för sin kreativitet?  

Denna digitala epok vi idag lever i borde göra det enklare att leva och verka på 

landsbygden, med hjälp av kommunikationens nya teknik och nätverk blir avstånden 

mellan stad och land mindre och förbindelserna ökar. De geografiska gränserna suddas 

ut, men som det framstår i Östersunds-Posten samt Länstidningen Östersund så är detta 

inte fallet i Strömsunds kommun. Att dra kablar och bygga ut nätverket så att alla i 

kommunen får maximal mobiltäckning är ingenting som prioriteras.  

                                                           

69 Florida, Richard. 2006. S.261f 
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Sammanfattningen av denna analys är att ÖP och LT framställer främst negativa 

tankefigurer om Strömsunds kommun som i slutändan kanske kan påverka kommunen 

negativt i marknadsföringssyfte och hur invånarna själva och andra ser på kommunen. 

Tankefigurer som landsbygdens underlägsenhet som aldrig kommer kunna konkurrera 

med storstäderna känns ganska dystert att läsa om. Dessa negativa rapporteringar om 

landsbygdens avflyttning, i detta fall Strömsunds kommun, kan leda till en 

självuppfyllande profetia. Om medierna skriver om att landsbygden är på väg att dö ut, 

kan det gå i uppfyllelse genom att den uttalas nog mycket så att läsarna väljer att inte 

flytta till landsbygden på grund av mediernas rapporteringar.  
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8. Fortsatt forskning  
 

Om vi tänker tillbaka på vad som togs upp i kapitlet tidigare forskning, att unga påverkas 

av mediebilden av sin bostadsort, vore det intressant att undersöka vilka åsikter de unga 

i Strömsunds har av deras mediebild. Anser de att medierna gör kommunen rättvisa 

genom sin rapportering? Om vi även kopplar detta till det kommunens stora problem 

med befolkningsutvecklingen vore det intressant att undersöka hur mediernas bild av 

Strömsund har påverkat de som under de senaste åren valt att flytta till kommunen. Kan 

det vara så att mediernas bild av platser på något sätt har påverkat deras beslut att 

bosätta sig där.  

En annan vinkel på problematiken kring hur landsbygden framställs i media, vore det 

intressant att undersöka hur andra medier än tidningar framställer landsbygden. 

Exempelvis hur man genom film och serier framställer landsbygden jämförelse med 

staden. Eftersom att medierna är en viktig informationskälla på kan människors åsikter 

om tillexempel en ort påverkas av vad de ser och hör om platsen.   
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