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ABSTRACT 
Due to contemporary challenges for the Swedish media landscape, the Swedish parliament 
decided to establish a new policy for governmental financial support for commercial media: 
support for local journalism. This study aims to examine how those supposed to receive and 
implement this policy – producers of local journalism – reflects and reacts upon its intentions 
as well as shape during the running implementation process in 2019 and identify a policy 
reaction. The empirical body is built upon descriptions of reality collected by interviews and 
official documents, and the empirical material has been examined through semi-structural 
interviews and document analysis.  
 Although the policy reaction among the media actors is partly positive, it also consists 
of uncertainty. Policy receivers agree with the policy’s intentions and are committed to put 
through interventions to strengthen local media surveillance, but the policy’s shape results in 
short term solutions when it comes to practice. Overall the policy suffers from an absence of 
long-term stability, which is requested by the media actors. Moreover, the media actors 
require holistic media political efforts to truly fulfil the support’s purpose. The credibility of 
the political efforts for support the media market is therefore insufficient.  
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1. INLEDNING 
 

” Lokaltidningen är vårt gemensamma samhälle, den värld vi delar. Vår gemenskap. De 
många rösterna. Nyfödda, bröllop och begravningar. Ishockey och referat från 

pensionärsmöten. Bränder, beslut och åsikter. När tidningen dör, upphör också detta 
samhälle. Gemenskapen löses upp och vi driver isär. Var och en åt sitt håll.” 

 
Håkan Juholt, tidigare partiledare för Socialdemokraterna (2019) 

 
Sent i november 2019 kom beskedet att lokaltidningarna Östra Småland och Nyheterna läggs 
ner. I Dagens Nyheter beskrevs händelsen som tidningsdödens senaste offer, och det är inte 
det första (Lenas 2019; Näslund 2019; Jönsson 2019). Innan jul kom beskedet att koncernen 
Hall Media, med verksamhet i Småland och Skaraborg, stänger sex lokalredaktioner och slår 
ihop flera tidningstitlar med egen papperslaga till två länstidningar (Journalisten 2019; Frick 
2019).  
 Idag råder det turbulens i det svenska lokaltidningslandskapet. Lokala dagstidningar har 
en lång tradition i Sverige, vars frihet blev definitiv med Tryckfrihetsförordningen som 
infördes för över 250 år sedan. Lokaltidningen var för den ordinära medborgaren länge den 
primära källan för att ta del av information och nyheter om vad som sker både i det närmaste 
samhället och världen runt omkring. Idag är oberoende media en del av den svenska 
samhällskroppen och har med åren vuxit till en allt större marknad som inkluderar mer än 
lokala dagstidningar (SOU 2015:94). 
 Fri och oberoende media anses ofta som ett naturelement i ett demokratiskt samhälle. 
Tillsammans med medborgerliga rättigheter som yttrandefrihet, föreningsfrihet och 
åsiktsfrihet, och principer som rättssäkerhet och fria val betraktas pressfrihet som en 
fundamental demokratisk grundsten (J.A. Ward 2014; McQuail 1992). I en statsvetenskaplig 
anblick brukar media definieras som den fjärde statsmakten i förhållande till en exekutiv, 
lagstiftande och juridisk makten (Whitten-Woodring & James 2012; Strömbäck 2003). I en 
annan modell där den lagstiftande makten utgör den ena maktpolen, och medborgare, varifrån 
all makt ska utgå ifrån enligt svensk grundlag, den andra, blir media den tredje statsmakten 
med funktion som en granskande kommunikationskanal mellan de andra polerna (Bäck et al. 
2015). 
 Fri och oberoende medias demokratiska roll är emellertid mångfacetterad. Utöver dess 
existensberättigande avstamp i pressfriheten upprätthåller media två andra grundlagsskyddade 
demokratiska rättigheter: åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Media förkroppsligar dessa 
funktioner genom tillhandahållande av plattformar för publik debatt och inte minst granskning 
av makthavare å det allmännas intresse. För en välmående demokrati är såväl 
medborgardeltagande i samhällsdebatten en nödvändighet och kontinuerlig granskning av 
maktens kanaler bidrar till ökad medvetenhet och transparens bland makthavare, vilket 
reducerar risk för korruption (Kleis Nielsen 2015a; Strömbäck 2003; SOU 2015:94).  
 Medielandskapet idag ser dock annorlunda ut mot för vad det gjorde för bara några 
decennier sedan och utvecklingen har gått fort. Mediekonsumtionsmönster har förändrats: den 
traditionella papperstidningen överges till förmån för digitala varianter och främst yngre 
generationer inhämtar nyheter genom andra kanaler än den traditionella dagspressen. En 
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teknisk revolution har resulterat i att radio, tv, telefon och internet, som inte existerat under en 
övervägande andel av den samlade tiden sedan dagstidningarnas begynnelse, idag är 
självklarheter för en betydande del av mediekonsumenterna (Kleis Nielsen 2015a). I den 
digitala sfären har utrymmet expanderat och aktörerna har blivit betydligt fler än de tidigare 
etablerade tidningsutgivarna. Konkurrenterna är inte längre enbart nationella, på internet får 
även globala utmanare plats och priserna pressas – digitala medier är billigare att konsumera. 
Detta har genererat en hårdare konkurrens om publik men även annonsintäkter: globala 
aktörer som Facebook erbjuder lägre kostnader och en större räckvidd för annonsering 
(MPRT, 2019).  
 Att navigera genom mediemarknadens nya villkor är en svårlöst utmaning. Allra främst 
lokala nyhetstidningarna har utsatts för enorma påfrestningar – enligt 2018 års bokslut gick 14 
av totalt 22 lokaltidningsföretag med förlust (Näslund 2019). Den digitala transformationen 
har krävt redaktionella och organisatoriska omstruktureringar: tidningar och lokalredaktioner 
har lagts ner, journalister har avskedats. Ägandeskapen av tidningarna har genomgått en 
markant ombildning och blivit allt mer homogent, då lokala företag successivt köpts upp och 
koncentrerats i ägande av större koncerner. Nya villkor har förändrat det svenska 
medielandskapet med omfattande och pågående konsekvenser som ingen sett slutet på. Det är 
ingen överdrift att hävda att svensk media befinner sig i en kris och till följd av detta riskerar 
hela kommuner att bli obevakade eftersom kommersiell media inte har råd att upprätthålla 
bevakning (Kleis Nielsen 2015a; Firmstone 2016). 
 Mot denna bakgrund tillsattes en medieutredning 2015 med uppdrag att analysera vilka 
politiska insatser de existerande omständigheterna kräver utifrån ett demokraticentrerat 
perspektiv (Dir. 2015:26). Utredningen slog fast att den lokala bevakningen försvagats som 
gjort att vissa områden hamnat i medieskugga, vilket innebär svag eller obefintlig 
journalistisk bevakning (SOU 2015:14). Den politiska kontentan från utredningen blev ett nytt 
mediestöd som ska stärka lokal journalistiken i dessa områden. Denna uppsats riktar 
strålkastaren till detta stöd, som under 2019 har kunnat ansökas om och sedermera betalats ut 
för första gången till stödmottagare, som just nu befinner sig i en aktiv 
implementeringsprocess mitt i en krisande mediebransch.  
 
1.1. Forskningsfråga och syfte 
Den 14 juni 2018 röstade riksdagen igenom regeringens proposition Journalistik i hela landet, 
som blev den politiska kontentan ur medieutredningen och ett helt nytt mediestöd för lokal 
journalistik inrättades, som i fortsättningen benämns som ’stödet’ (Prop. 2017/18:154; 
Riksdagsskrivelse 2017/18:407). Stödet riktar sig till insatser för att stärka lokaljournalistik i 
områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar, och syftar 
till att främja demokratin genom tillgång till oberoende nyhetsförmedling för alla medborgare. 
Det är således avgränsat till en speciell funktion och specifika områden, vilket är ett helt nytt 
sätt att stödja oberoende media med statliga medel (Prop. 2017/18:154). 
 Stödet som ämnar stötta en affärsmodell som möter svårigheter att bära sig själv – att 
vissa områden är lågt bevakade beror till stor del på att kommersiella medier inte kan 
finansiera bevakning där – har nu lämnats ut för första gången, då det trädde ikraft den 1 
februari 2019. Men möter föreliggande ambitioner i den politiska ansträngningen 
medieaktörernas faktiska behov? Är stödet endast livsuppehållande eller direkt livräddande 
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för medieaktörerna? Studiens vetenskapliga problem utgår ifrån att politiken har, utifrån den 
rådande situationen på mediemarknaden, på nationellt plan formulerat ett förslag för att stötta 
lokaljournalistik bevakning, som traditionellt sett anses axla en demokratibärande roll. 
Förslaget har mynnat ut i ett stöd, som nu ska injiceras i ett landskap med lokala 
förutsättningar och behov genom lokala mottagare. Härifrån formulerar jag den 
forskningsfråga som studien tar avsprång ifrån: Hur reagerar och reflekterar producenterna av 
lokal journalistik på de bakomliggande politiska intentionerna till mediestödet för lokal 
journalistik samt utformningen av detta, när de omsätter stödet i praktiken? 
 Denna studie fokuserar på den lokala implementeringen av det nationella mediestödet 
för lokal journalistik med syfte att undersöka hur producenter av lokal journalistik reagerar på 
stödets bakomliggande politiska ambitioner. Mer explicit ämnar studien att identifiera hur 
mediala aktörer reflekterar och reagerar på stödets intentioner och utformning på stödet i lokal 
kontext i tät anslutning till dess omsättande, då studien genomförs i ett skede då policyn aktivt 
implementeras. Därigenom strävar studien att synliggöra en policyreaktion på en policy som 
inrättas i en tid då mediemarknaden blöder. 
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2. BAKGRUND: STATLIGA PRESS- OCH MEDIESTÖD OCH MEDIEKRIS 
 
Mediestödet för lokal journalistik må vara ett nytt stöd men statligt stöd till oberoende press 
är inte ett nytt fenomen, det har existerat i ett halvt sekel. Det är inte heller den enda sfären 
som principiellt ska vara fri och oberoende men likväl erhåller statligt stöd på basis av sina 
demokratifrämjande värden. Andra exempel är föreningsliv, folkbildningssamfund och 
kultursektorer (se t.ex. von Essen & Sundgren 2012). I detta kapitel återges en kort bakgrund 
om hur svensk dagspress blev föremål för statligt stöd och en närmare introduktion till den 
turbulens som svensk mediemarknad upplever idag.1 
 
2.1. Från dåtida presstöd till samtida mediestöd 
Presstödet är inte lika gammalt som dagstidningstraditionen, men det börjar bli till åren. Det 
har sitt ursprung runt 1970-talet som ett resultat från en period av massiva nedläggningar av 
dagstidningar då omkring 65 tidningar lades ner mellan 1948 och 1963 på grund av haltande 
ekonomi. Förloppet beskrevs, liksom samtida händelser beskrivs idag, som tidningsdöden i ett 
betänkande av Pressutredningen, som tillsattes 1963 till följd av det utmanande läget. 
Uppgiften var att överväga politiska åtgärder för att försäkra tidningarnas överlevnad utifrån 
dagspressens ekonomiska förutsättningar (SOU 1965:22). Fri och oberoende tidningspress 
definierades som avgörande för opinionsbildningens frihet och ett demokratiskt statsskick, 
varpå tidningarnas utsatta position blev en samhällsangelägenhet (SOU 1965:22). Vid tiden 
hade omkring 85 procent av dagstidningarna partipolitisk anknytning och utfallet blev ett 
statsbidrag till riksdagspartierna opinionsbildande verksamhet, som de sedan fick distribuera 
efter egen bedömning, däribland till tidningar (Prop. 1965:174). 
 Detta var en föregångare till presstöden som etablerades kort därpå. 1969 inrättades ett 
distributionsstöd och en lånefond för att stötta dagspressens fortfarande haltande ekonomi 
(SOU 1968:48; 1995:37). 2 Röster om utökade statliga insatser höjdes, bland annat LO drev 
opinion till förmån för utökade statliga insatser eftersom de socialdemokratiska tidningarna 
led av ett pressat ekonomiskt läge. Detta genererade till slut ett produktionsbidrag år 1971, 
som riktades mot så kallade andratidningar, vilket var tidningar som hade en konkurrent med 
större upplaga på samma ort (Prop. 1971:27). 
 Överlag motiverades införanden av presstöden av den demokratinytta som en oberoende 
press hade ansvar att försvara och en mångfald av fri press skulle värnas (Prop. 1965:174; 
Prop. 1969:48; Prop. 1971:27). Den svenska mediepolitiken har allt sedan 1970-talet 
utvecklats och reformerats ett antal gånger – produktionsbidraget har idag ersatts med ett 
driftstöd och lånefonden är avvecklad – men målsättningen att bevara en mångfald av 
oberoende medier har varit genomgående i denna utveckling (Dir. 2004:137). 
 Stöden och villkoren har reformerats och korrigerats under årens gång, men såväl 
distributionsstöd som driftstöd finns kvar idag.3 Driftstödet är baserat på arvet av ett 
andratidningsstöd, då en av förutsättningarna för att få det är att mediet ska en täckningsgrad 

 
1 Media är ett mer adekvat samtida begrepp då det innefattar både analog och digital media, medan dagspress är 
ett uttrycks anpassat efter dåtida mediaproduktion.  
2 Distributionsstöd syftar till att samordna dagstidningsdistribution för att uppnå en större spridning. 
3 Driftstöd utgör den största delen av press- och mediestödsbudgeten och betalas ut för allmän drift till medier 
som uppfyller rådande villkor (MPRT 2019b). 
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under 30 procent bland hushållen i sitt bevakningsområde. Förstatidningar har historiskt sett 
haft högre täckgrad, det vill säga nått ut till fler, och därför inte blivit berättigade driftstöd. 
Detta håller dock på att förändras då allt fler tidningars täckgrad minskar (MPRT 2019b). 
 Nu har stöd till oberoende media utvidgats då två nya stöd har tillkommit och stödet för 
lokal journalistik är ett av dem. Det andra är ett innovations- och utvecklingsstöd, som är en 
modifierad version av ett tidigare utvecklingsstöd för tryckta tidningar, som syftar till att ge 
stöd till redaktionella innovationer för digitala kanaler (MPRT 2019b). Den diskursiva 
skillnaden mellan presstöd och mediestöd beror på införandet av principen om 
teknikneutralitet. Detta betyder att de nya stöden kan brukas till flera olika varianter av 
nyhetsproduktion och således också en allsidig nyhetsförmedling, både genom tryckt press, 
webbaserade texter, ljud och rörlig bild (Kulturdepartementet 2018). Denna distinktion syns 
även i lagar som reglerar stöden: presstöd regleras av Presstödsförordningen (1990:524) och 
mediestöd av Mediestödsförordningen (2018:2053).  
 Vad historien förtäljer är att det inte är första gången mediemarknaden möter motstånd 
och inte första gången staten reagerar. Frågan är hur mediemarknaden tar emot ett nytt stöd 
och vad det kan innebära för en blödande mediemarknad.  
 
2.2. Mer om medias kris 
Inledningen skvallrade om turbulens för det samlade medielandskapet, där särskilt lokala 
medieaktörer upplevde svårigheter, varpå ett nytt mediestöd har inrättats för att stötta den 
lokala journalistiken. Föregående avsnitt visade att mediemarknaden har krisat förr, men vad 
sker för kris nu?  
 Under den omfattande strukturomvandlingen har den gamla affärsmodellen försvagats. 
En förklaringsfaktor till detta är förändrade konsumtionsmönster bland medborgarna: 2010 
läste ungefär 86 procent av befolkningen mellan nio och 79 år någon form av dagstidning. 
2018 är den motsvarande siffran i samma urvalsgrupp 67 procent. Fluktuationer i 
dagstidningskonsumtion syns i bruk av analog likväl som digital media: allt färre läser 
dagstidningar inklusive lokala nyhetstidningar, och allt fler läser tidningen i digitalt format 
istället för tryckt. Andelen papperstidningsläsare är fortfarande en aning större än de som 
läser dagstidningen digitalt, men skillnaden har utjämnats och papperstidningen är sålunda ett 
stagnerande medium (MPRT, 2019).  
 Med färre läsare, som dessutom blir mindre betalvilliga när det finns billiga och ibland 
helt kostnadsfria alternativ på internet, blir det mindre attraktivt att annonsera i tidningarna. 
Efter den digitala revolutionen har annonsörerna hittat effektivare distributörer av deras 
annonser i form av globala internetaktörer, varpå annonsintäkterna hos lokaltidningar har 
minskat. Sigurd Allern och Ester Pollack (2016) pekar ut bortfallet av reklamintäkter som den 
främsta anledningen till lokalmediebranschens ekonomiska bekymmer, som från 1990 till 
2014 har mer än halverats. Tidigare har annonsering stått för den största inkomstkällan hos 
lokaltidningarna och varit större än publikintäkterna, som kommer i form av till exempel 
prenumerationer. Nu är positionerna omvända och bortfallet av annonserna har gjort att den 
traditionella affärsmodellen har krackelerat (Allern & Pollack 2016).  
 Marknadsvillkoren för producenterna av lokal journalistik kan sammanfattas enligt 
följande: allt färre läser nyheter som dagstidningar producerar, allt färre har en prenumeration 
hos dem och annonsintäkterna har markant sjunkit på grund av global konkurrens. Tillgången 
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till nyheter och plattformar för diskussion är stor i samtidens digitalsamhälle, men den 
generella kunskapsnivån om politik och samhälle har inte ökat. Tillgång till medier är således 
inte avgörande för att uppfylla medias demokratiska funktioner, som att möjliggöra 
informerade val, utan forskningen måste förstå hur medborgarna konsumerar media och vad 
som påverkar det (Strömbäck 2014). Vilka effekter på demokratin minskad mediebevakning 
resulterar i har varit svåra att definiera. Korrelation av nedläggning av lokalpress och minskat 
samhällsengagemang samt förändrat röstbeteende, likväl som förändrad nyhetskonsumtion 
och politiskt deltagande, har kunnat påvisats men studierna har inte kunnat styrka 
orsakssambandets färdriktning (Aalberg & Curran 2012; Shaker 2014; Darr et al. 2018). 
Denna studie gör inga anspråk på att söka sådan kausalitet eller förstå medborgarnas 
mediekonsumtion, men den närvarande rädslan för demokratiska bieffekter stärker 
grundfrågan om den lokala journalistikens samhällsrelevans.  
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH ANALYTISK ANSATS 
 
Mediestödet för lokal journalistik är en policy: det är ett beslut taget av en övre auktoritet som 
riktar någon form av åtgärd mot specifika objekt. Fokus i studien är inte policyn i sig utan hur 
mediala aktörer, som blir policyns praktiska utförare, reagerar på dess intentioner och 
utformning. Det objekt som studeras är således en del av en policyprocess, som inkluderar 
händelsekedjan från beslutsfattande av en policy till dess genomförande i praktiken.  
 Förändringshastigheten, med medföljande anpassningskrav, i flera policyområden är 
ofta hög. Medielandskapet är ett sådant vilket gör det utmanande för kunskapsförankrade 
politiska åtgärder, som dessutom ska förmedlas till lokal nivå, att hänga med (Rothstein 
1999). Tidpunkten då denna uppsats lämnas in är stödet inte ens ett år gammalt. Studien 
undersöker således en pågående implementeringsprocess vilket möjliggör att upptäcka 
förutsättningslösa reaktioner och reflektioner hos mottagarna som inte är färgade av hur 
resultatet blev. I relation till tidigare litteratur om lokal implementering av nationella beslut är 
ambitionen i denna studie att addera en dimension, en policyreaktion, ett begrepp som i 
korthet indikerar hur policymottagare uppfattar policyn i den verklighet som de upplever. I 
förhållande med tidigare forskning fångar policyreaktionen ett inifrånperspektiv snarare än att 
betrakta implementeringsprocessen med hjälp av på förhand bestämde kategoriseringar.  
 I detta kapitel kommer inledningsvis policyprocessen som undersöks i denna studie att 
presenteras och motiveras, innan tidigare forskning med relevans för studiens problemområde 
och ämne redogörs för. Slutligen introduceras analyskategorier som studien ämnar tillämpa 
som analytisk vägledning för att synliggöra policyreaktionen. 
 
3.1. Vad är en policyprocess? 
En policyprocess syftar till händelsekedjan från dagordning, utredning, beslut, verkställande, 
implementering och utvärdering (Weible 2018; Peters 2015; Knill & Tosun 2012). Överlag 
består en processmodell av ett antal faser som inkluderar flera steg: problemupptäckt, 
problemformulering, beslutsfattande, intervention, implementering, utfallsgranskning och 
utvärdering. Det finns flertalet modeller för att illustrera processen och beroende av 
modelldesign kan processen visualiseras i ett vertikalt eller cykliskt förlopp. Uppdelning av 
faserna varierar mellan modellerna: faser kan slås ihop och betraktas som en fas med fler 
kategorier, faser kan brytas isär och adderas som en egen (Dunn 1994; de Coning & Cloete 
2006; Knill & Tosun 2012; Vedung 2016).  
 
3.2. Tre processfaser: beslut, intervention och implementering 
I denna studie ligger fokus på en begränsad del av en policypress, alltså inte på dess helhet. 
Uppsatsens centrala fråga cirkulerar inte kring varför problemet uppstått och varför politiken 
ser detta som ett problem (se Bacchi 2009), utan antas som antagen på basis av de svåra 
omständigheterna mediala aktörer möter idag. Studiens syfte är att rikta fokus på reaktioner 
på stödet under dess genomförande och detta gör arenan där politiska beslut konfronteras med 
realiteter till en naturlig utgångspunkt, vilket är implementeringsfasen (Hertting 2018). 
Implementeringsfasen kan utvidgas till en beslutsfas, eftersom rötterna till bärande idéer och 
förväntningar om vad policyn ska leda till härleds till det politiska beslutet (Hertting 2018). 
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För att på ett fullständigt sätt utröna policys bakomliggande intentioner utökas därför 
räckvidden till beslutsfasen. Kronologiskt är detta den första fasen, där förslag samt 
utskottsbehandling av detta varifrån beslutsfattare erhåller fakta och ställningstaganden att 
fatta beslut på inkluderas. Beslutsfasen initieras av propositionen, därför ingår inte 
medieutredningen men den åberopas som material när beslutsfasen hänvisar till denna, dock 
tillhör inte skapandeprocessen av medieutredningen beslutsberedningen.  
 Precis som Evert Vedung (2016) placerar jag en interventionsfas mellan beslutsfasen 
och implementeringsfasen. I interventionsfasen definieras det objekt som ska implementeras, 
vilket är det politiska beslutade stödet om lokal journalistik. I nära relation till frågan om 
intervention återfinns verkställandet av stödet, som utgör den huvudsakliga aktiviteten i 
interventionsfasen här. En policy vandrar inte rakt från politik till verklighet, utan verkställs 
oftast genom en byråkratisk bedömning innan de når mottagare. Betydelsen av detta varierar 
mellan approach, där byråkraters egenintressen, svårmanövrerade normer eller begränsat 
handlingsutrymme, kan antas störa implementeringsförmågan (Hill & Hupe 2014; Hertting 
2018). I Sverige är myndigheter, som är den byråkratiska länken, autonoma från politiskt 
inflytande. Forskning har problematiserat såväl ansvarsutkrävande som legitimitet av 
myndigheters beslut (Ahlbeck Öberg 2018; Rothstein 2018). Det problemfältet tillhör inte 
denna studie, mer relevant är vilken roll verkställande byråkrati tilldelas här.  
 I detta fall ansöker mediala aktörer om ett stöd och det är mediestödsnämnden som 
bedömer ansökningar och således beslutar om hur stödet ska fördelas. Mediestödsnämnden är 
tillsatt av regeringen och har inte myndighetsstatus som Myndigheten för radio, press och TV 
(MPRT), som i detta ärende har en kansliroll som behandlar och bereder inkomna 
ansökningar (MPRT 2019a). Föreskrifter för mediestöd, som tillämpas för att tolka villkoren 
regeringen avlagt i mediestödsförordningen, har inrättats av MPRT (MPRTFS 2019:3; SFS 
2018:2053), men den är formella beslutsmakten har mediestödsnämnden som i detta fall 
tilldelas status som politikens förlängda arm och inte en autonom aktör. Därför betraktas 
verkställandeprocessen som ett förkroppsligande av interventionen som sammanlänkar 
politiska ambitioner och producenter av lokal journalistik, under vilken mediala aktörer deltar 
i eftersom de är avsändare av ansökningarna som behandlas.   
 Implementeringsfasen har redan omnämnts men kronologiskt kommer denna fas sist. 
Vid denna punkt har beslut fattats och pengar fördelats, som nu ska omsättas i 
stödmottagarnas verksamhet och det är i detta skede som mottagarna kan reagera på dess 
funktion och värde. En policy kan ha ett både instrumentellt och symboliskt värde, där det 
första har tydligare mål om praktisk inverkan medan det andra viger dess innebörd på vad 
policyn implicerar för värde snarare än vad den egentligen har för effekter i praktiken (Weible 
2018; Santesson-Wilson 2003). I vissa modeller ingår utfall i implementering, men inte i 
denna. Skälet till detta är att studien studerar en aktiv implementeringsfas varav faktiska utfall 
är svårfunna. Det åligger inte heller studiens syfte att studera konkreta utfall eller effekter och 
målet är inte att bedöma om en implementering har lyckats eller inte. Hur stödmottagare 
tillämpar stödet, som är av betydelse för att examinera reaktioner på detta, sätter således punkt 
för implementeringsfasen här (Vedung 2016). 
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3.3. Analytisk vägledning: att förstå, vilja och kunna 
Att utröna någonting så abstrakt som studien strävar efter att studera – reaktion från en 
policymottagare till policyavsändares intentioner och policyns utformning – kräver analytisk 
vägledning. Lennart Lundqvist (1987) definierar tre grundläggande villkor, att förstå, att 
kunna och att vilja, för en framgångsrik implementering. Policyreaktioner kan uppstå i 
relation till dessa tre och därför är de användbara som övergripande analysinstrument. Nedan 
följer en beskrivning av kriterierna med exempel på hur de studerats tidigare.    
 För det första måste mottagaren förstå innebörden av beslutet på en detaljerad nivå. 
Detta förutsätter en tydlighet hos avsändaren gällande vad som ska implementeras, så att 
mottagaren inte missförstår syftet (Lundquist 1987). Exempelvis analyserar en studie hur 
nationella mål för folkhälsa implementerades på lokal nivå med utgångspunkt från ett 
multinivåstyrningsperspektiv (Jansson et al. 2011). Målen ansågs emellertid vara svåra att 
förena med lokala förutsättningar och behov och de främsta anledningarna till detta ansågs 
vara vagt innehåll och syfte i själva målen. På grund av bristfälliga instruktioner och otydlig 
ledning på hur homogena mål kunde förverkligas i heterogena lokala miljöer: med andra ord 
förstod inte mottagarna vad som skulle implementeras. 
 För det andra måste mottagaren vilja omsätta beslutet. Utan vilja blir handlingskraften 
tämligen förlamad. Beslut kan stå och falla för att ingen orkar genomföra dem, eller finner 
incitament till att låta bli (Lundquist 1987). Exempel på implementationsbekymmer på grund 
av bristande vilja finns i en studie om implementationsstrategier som använts för att 
implementera nationella energieffektivitetsmål på lokal nivå i Kina. Fastän lokala företrädare 
hade skrivit ansvarskontrakt gentemot högre auktoritet att genomföra målen fann de 
motsättningar i att implementera. Anledningen till det hänvisades till risken för negativa 
konsekvenser för regionen. Till exempel en nedläggning av en kolgruva, som förvisso skulle 
reducera landets energiförbrukning, men innebära ekonomiska förluster och arbetslöshet för 
regionen. I det här fallet handlade således om att mottagarna inte ville genomföra vad målen 
begärde (Kotska & Hobbs 2012). 
 För det tredje och sista måste mottagaren kunna tillämpa beslutet, vilket berör frågor om 
tillgång till såväl resurser som kompetens (Lundquist 1987). Denise Cush (2016) kartlägger 
tidigare studier om religiös undervisning i en tvärnationell jämförelse som inkluderar lokala 
nivåer där glappet mellan policy och praktik står i fokus. Implementering av nationella 
riktlinjer och policys för religiös undervisning visar sig variera i olika länder. Faktorer som 
störde implementeringen definierades som generella attityder och gamla normer men även 
kapacitet hos ansvarig personal på skolorna. Trots att nationella reformer kan ha ett gott syfte 
kunde de bara leda till förbättring om lärarna hade verktyg och kunskap för att fullskaligt 
implementera dem. Sammantaget var det mottagarnas kapacitet, men också delvis vilja, att 
som störde implementeringsprocessen. 
 För ett annat angreppssätt att förklara varför implementering kan skifta i framgång, har 
Nils Hertting (2018) definierat en rad mekanismer med syfte att förklara varför det blir som 
det blir. Två av dem är relevanta för denna studie: otydlighet i politiska beslut, samt 
mottagare som medspelare eller motståndare. Mekanismen om otydlighet korresponderar till 
tydligheten i stödet, som ansluter till Lundquists första implementationsvillkor om förståelse: 
ett otydligt stöd är krångligt att förverkliga. Tydligare mål ger ett klarare schema att följa upp 
huruvida de överensstämmer med mottagares behov och kapacitet, medan otydlighet suddar 
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ut schemats struktur. Den andra ringar in relationen mellan politik och producenter av lokal 
journalistik i den mån att den riktar sig till huruvida mottagare instämmer med policyns 
intentioner.  
 I denna studie fungerar inte begreppen om att förstå, vilja och kunna implementera, eller 
mekanismerna om otydlighet och samspel, som bedömningskriterier för hur 
implementeringen har lyckats eller misslyckats, det är inte studiens syfte att bedöma detta. 
Deras funktion är att synliggöra respons på såväl stödets intentioner som funktioner i olika 
skeenden av den definierade policyprocessen. En närmare redogörelse för hur dessa 
analysverktyg kommer hantera det empiriska materialet utläggs i avsnitt 3.6.3.  
 
3.4. Lokal journalistik, medieekologier och lokal kontext 
Ett nationellt besluts förverkligande på lokal nivå är central i denna studie och studierna som 
exemplifierats ovan indikerar att en policy kan fungera olika beroende på såväl utformning 
som kontext och rådande förutsättningar den ska implementeras i. I en någorlunda ambitiös 
läsning i ett extensivt forskningsområde har jag funnit ett flertal av varandra oberoende 
studier i varierande kontext som indikerar snarlika resultat: nämligen att framgångarna av 
lokal implementering av nationella policys skiftar beroende på lokala förutsättningar som tar 
form i varierade uttryck (se bland annat Christian 2019; Holen et al 2019; Durlak, J.A. & 
DuPre E.P 2008). Därför kommer detta avsnitt ägnas åt att fokusera på miljön som stödet ska 
operera i: den lokala mediemiljön. 
 Det går att särskilja lokal och nationell journalistik: de opererar på olika nivåer där lokal 
journalistik har uppgifter som nationell inte har. Kritisk granskning av offentlig verksamhet 
och maktutövning är ett instrument för att stärka kvalitet och måluppfyllning gentemot 
medborgare. I Sverige som är en decentraliserad demokrati, med många kommuner med egen 
folkvald församling och beskattningsrätt, behövs denna idoga granskning på lokal nivå (Bäck 
et al. 2015; Darr et al. 2015). Utöver granskningen symboliserar lokal nyhetspress ett 
mervärde för lokalinvånare genom sin närhet och en social roll, som bringar en känsla av 
tillhörighet som nationell media saknar. Därtill tenderar medborgare att ha högre förtroende 
för lokala medier: lokalinvånare litar på sin lokaltidning (Costera Meijer 2010; Hedier et al 
2015 & 2016; Nygren 2005; Darr et al. 2015).   
 Gunnar Nygren (2016) menar att lokal journalistik utgör en grundsten i medieekologin, 
mediers ekosystem. Begreppet ekosystem används för att synliggöra samspelet mellan 
organismer med varierade funktioner och den miljö där de existerar i den mediala sfären. 
Lokal nyhetsbevakning för vidare nyheter till andra medier, ofta till nationella, varpå rollen i 
ekosystemet framträder som viktig. Lokal journalistik är sålunda inte endast relevant för 
lokala invånare, utan det är en del i medieekosystemet och om denna skadas, rubbas 
systembalansen (2016; Kleis Nielsen 2015b). Ekosystemet är emellertid inte endast en enhet, 
utan rymmer lokala subsystem med interna variationer. I dessa illustreras interaktivitet mellan 
omkringliggande faktorer som ny teknik, nya nätverk och publikt engagemang, likväl som 
uppfattningen om vad en nyhet är, hur detta varierar och hur nyheter får spridning i unika 
lokala miljöer (Andersson et al 2015; Powers et al 2015). 
 Ett exempel på hur lokala medieekologier synliggjorts finns i en studie med komparativ 
ansats på franska Toulouse och amerikanska Seattle. Städernas medieekologier undersöktes i 
enlighet med den transformation mediebranschen genomgår och hade således ett fokus på 
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förändringar i ekologierna. Slutsatsen blev att båda medieekologierna mött svårigheter men 
att Toulouse, som erhåller statligt stöd enligt franska villkor, har påverkats men stått sig 
betydligt robustare än Seattle, som är helt beroende av marknaden (Powers et al 2015).4 I en 
färsk studie presenterar Nygren (2019) ett sätt att förstå lokal medieekologi i svensk kontext 
som ett nav av aktörer, där själva centrumet inte längre är ett enskilt medium. Nyheters 
spridning sker på annorlunda sätt än förr och det finns nya platser för allmänna diskussioner. 
Förutom etablerad media, utgör sociala medier som Facebook, hyperlokala medier och 
kommunerna själva, som kan vara aktiva på sociala medier och jobba aktivt med 
kommunikation, viktiga komponenter i lokala kommunikationskedjor. På en aggregerad nivå 
är resultatet att informationstillgång och tillgängligheten att delta i offentliga debatter har 
ökat, medan mängden kvalitétsjournalistik minskat (Nygren 2019). 
 Nygren (2016) definierar tre kategorier av lokalmedieekologier baserade på städers 
storlek – storstäder, medelstora städer, samt småstäder och landsbygd – mellan vilka den 
journalistiska infrastrukturen skiljer sig åt. I stora städer är den närgående lokala bevakningen 
svag eftersom nationell bevakning tenderar att dominera. Detta kompenseras delvis med 
gratistidningar och nyhetssajter i vissa stadsdelar eller förorter, men stora områden i större 
städer eller kranskommuner till dessa tenderar att hamna i medieskugga (Nygren & Nord 
2002). Stora städer rymmer interna variationer i läsares mediekonsumtion: i Göteborg syns 
skillnader i användning mellan morgontidning, papperstidning och sociala medier mellan 
olika stadsdelar. I resursstarka bostadsområden läses lokal morgontidning såväl analogt som 
digitalt betydligt mer än i resurssvaga, där gratistidningar är mer förekommande (Wadbring, 
Weibull & Facht 2016). I medelstora städer har regionala tidningar ofta starka fästen med 
lokala redaktioner. Journalistiken är generellt sett professionell, även om pressade 
marknadsförhållanden genererar tydligare drag av så kallad sensationsjournalistik. Småstäder 
och landsbygd lider av minskad bevakning och allt fler förlorar sina lokalredaktioner, och 
hyperlokala medier - vilket är kan vara gratistidningar och lokala nyhetssajter som kan drivas 
på lokalt initiativ - med semi-professionell journalistik får allt större utrymme. Förutom stora 
städers förorter och kranskommuner är riskerar småstäder och landsbygdskommuner att 
hamna i medieskugga (Nygren 2016).  
 På ett annat ämne men med fokus på kommunstorlek, studerar Maria Fjellstedt och 
Urban Nyström (2019) implementeringsprocessen av statens och SKL:s överenskommelse om 
stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa på lokal nivå. Resultaten påvisar 
kontextuella skillnader beroende på kommuners storlekar där faktorer som historia och 
traditioner men även resurser och tidigare projekt och samverkansstrutkurer, hade varierande 
betydelse på implementeringsprocessens utveckling. I stora kommuner fanns ett 
samverkansnät mellan flera aktörer etablerat så att stödet kunde riktas ytterligare i en redan 
verkande struktur. Mellanstora kommuner hade tidigare erfarenhet av liknande projekt sedan 
en längre tid tillbaka, så där fanns kompetens att ta sig an uppgiften. Mindre kommuner var i 
högre grad beroende av externa medel för finansiering och starkt chefsengagemang som 

 
4 Lokal journalistik är svårt att jämföra mellan länder som har en etablerad public service och statliga stöd till 
fria medier och de som inte har det, till exempel USA. Amerikansk lokaljournalistik har drabbats hårt av den 
digitala transformationen. Mellan 2007 och 2009 minskade mediernas totala intäkter med 30 procent, vilket är 
att jämföra med 7 procent i Sverige (Nygren 2016; Schudson 2010). 
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pådrev implementeringen (Fjellstedt & Nyström 2019). Begreppet ekosystem tillämpas inte, 
men uppdelningen av kommuner påvisar skillnader i strukturer inom kommunerna. 
 Är det bara storleken som spelar roll i fråga om lokala förutsättningar? I Den 
fungerande demokratin (2011) studerar Robert D. Putnam en omfattande decentraliserings-
process i Italien under en 20-årsperiod, där det politiskt institutionella ansvaret förflyttades 
från central till regional nivå. Med utgångspunkt från frågan om varför vissa demokratiska 
regeringar lyckas och andra misslyckas riktas fokus på institutioners funktionella effektivitet 
för att förklara hur de regionala skillnader som uppstod. Resultatet initierar att medborgarna 
och deras samhällsinvolvering är påfallande vital för institutionell effektivitet och en 
fungerande demokrati. En medborgaranda förkroppsligas av starkt socialt kapital, som 
kännetecknas av etablerade normer och värderingar av kollektivt samhällsengagemang och 
demokratiskt deltagande. Putnam använder inte termen ekologi, men menar att 
medborgaranda tar form genom sociala infrastrukturnät som finns i förekomsten av och 
engagemang i lokala organisationer och föreningar, fackföreningsmedlemskap, men även 
tidningsläsarfrekvens (Putnam 2011).  
 Vad betyder dessa perspektiv för den här studien? Distinktionen mellan nationell och 
lokal media är vital, liksom indikationer av lokala variationer. Liksom att förklara varför 
implementering lyckas eller inte, ämnar studien inte heller hur att förklara lokala variationer i 
form av kommunstorlek eller medborgaranda. Syftet anger däremot ambition att undersöka 
lokalt förverkligande av ett nationellt beslut, där lokala förutsättningar uppenbarligen kan 
variera. Vad forskningen främst adderar till denna studie är kännedom om och perspektiv på 
förekomsten av lokala variationer och omgivningen mottagarna kan befinna sig i som medför 
en dimension att ta hänsyn till i analysen: lokala förutsättningar.  
 
3.5. Vad är en policyreaktion? 
Denna studie fokuserar på en pågående implementeringsprocess och avser kartlägga en 
reaktion policyn bland mottagarna av denna, vilket jag valt att kalla en policyreaktion. Genom 
att studera denna antar studien en ambition att addera en dimension i fältet för 
implementeringsforskning. En policyreaktion ska indikera hur policymottagare uppfattar 
policyn i den verklighet som de själva upplever. Den initiala funktionen är att betona hur 
stödmottagare uttrycker förutsättningslösa reflektioner och reaktioner utan att policyns 
möjliga instrumentella verkan gett fullt utslag, vilket kan vara en faktor som påverkar den 
generella synen och mottaganden av stödet i efterhand. Studiet av policyreaktionen rymmer 
emellertid fler aspekter som kräver en närmare förklaring. 
 Att studera en policyreaktion i samband med just implementering och inte någon annan 
aspekt av förvaltningsforskning, till exempel styrning, motiveras av att policyreaktionen sker i 
direkt anslutning till genomförandet och innebär en pågående tolkning av intentionerna hos 
avsändaren som sin tur formar förståelsen och viljan, kanske också förmågan, att spela med 
eller spela mot. Det är när denna reaktion tar form som det alltså avgörs om mottagaren blir 
en motspelare eller medspelare i Herttings termer. Mycket av tidigare forskning studerar 
policyprocessen när detta i någon mån redan är avgjort eftersom de är retrospektiva. 
Mottagarnas ”väg” till sin identitet som med eller motaktör blir osynlig, medan att studera hur 
policyreaktioner under pågående implementering ser ut bidrar till att synliggöra den vägen 
och också tydliggöra att den inte är given. Genom att fokusera på en policyreaktion ges 
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stödmottagare möjlighet att reflektera över stödet i ett tidigt skede, vilket medför en aspekt av 
korrespondens mellan mottagare och avsändare i och med att mottagarna reflekterar på den 
policy som avsändarna försätt dem med. Detta hör ihop med mekanism om samspel (Hertting 
2018) och med fokus på policyreaktion kan samspelet mellan aktörerna aktualiseras i en 
samtida tidsrymd. Detta gör att direkt feedback på till exempel vad som fungerar och vad som 
inte fungerar med stödet kan framträda. 
 Policyreaktionen tar inte minst sikte på om mottagarna känner sig förstådda eller sedda 
för vilka de är och vad de åstadkommer av politikerna, om de uppfattar att det finns en 
politisk genuin vilja att lösa eller lindra deras problem, och om de uppfattar att de finns en 
genuin tro hos de politiska avsändarna om att problemen kan lösas genom det som man 
förväntas att göra. Den sammantagna policyreaktionen formar således den trovärdighet som 
mottagarna tillmäter den politiska avsändaren, och går därmed utöver att enbart reagera på 
själva policyn, som också givetvis ingår i trovärdighetsskapandet. Är den politiska avsändaren 
uppriktig, genuin och bryr sig om vad som händer på gräsrotsnivå? Uttrycks det genom hur 
policyn är utformad och hur den förmedlas? Den politiska avsändarens trovärdighet och hur 
den formas under pågående genomförande är centralt för att förstå begreppet policyreaktion 
kan tillföra förvaltningsforskningen. 
 Policyreaktionens koppling till implementering och inte någon annan aspekt av 
förvaltningsforskning, till exempel styrning, härleder till reaktionens inneboende dynamik 
som går att synliggöras i en policyprocess: en policyreaktion kan inte analyseras i ett eget 
sammanhang utan förstås i spegeln av vad mottagarna reagerar på. I policyprocessen blir 
sedermera implementering en naturlig utgångspunkt, som aktualiserar mötet mellan policy 
och verklighet. Policyreaktionen ses som en del av implementeringen innan utfallet och 
särskilt i denna studie ter sig den placeringen tämligen lämplig, eftersom policyn befinner sig 
i ett för tidigt skede för att finna reella utfall. Tiden då en aktiv implementering pågår kan 
vara känslig för iakttagelser och reaktioner som nödvändigtvis inte är mätbara som utfall. 
Dessa reaktioner kan ta form i så kallade symboliska värdeskattningar. När utfall uppskattas 
och utvärderas kan symboliska värden förloras eller undermineras till förmån för mer mätbara 
resultat, därför är det intressant att försöka upptäcka mer symboliska och mjuka värden, det 
vill säga sådana som inte är direkt mätbara eller resultatinriktade. Mjukare symboliska värden 
kan till exempel vara att stödet ger en energiinjektion då mottagarna upplever att de får gehör 
från politiskt håll utifrån deras rådande utmaningar, eller besvikelse om mottagarna skulle 
uppleva att den politiska responsen är allt för vek.  
 Policyreaktionen är ett analytiskt begrepp som går att konkretisera genom att studera 
hur mottagare av policyn ser på såväl avsändaren som policyn i sig. Det antas med andra ord 
vara något som sker, men som måste sökas utifrån analytiska verktyg. I nästa avsnitt kommer 
jag att redogöra för de analyskategorier som ska påvisa det som policyreaktionen kan 
indikera, nämligen hur stödet tas emot av mediala aktörer i ett tidigt stadium och hur 
avsändarens trovärdighet skapas, samt identifiera eventuella brister i detta och vad det bär för 
värde för de mediala aktörernas verksamhet och för branschen de befinner sig i.   
 
3.6. Studiens analytiska ansats: Fem analyskategorier till en policyreaktion 
Detta är ingen renodlad implementationsstudie, men litteratur från fältet är vägledande för 
processen att analysera och systematisera policyreaktionen hos de lokala medieaktörerna. Ett 
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dilemma för implementeringsteoretiker är att implementering ofta är beroende av situation 
och kontext varpå stora variationer uppstå (Hertting 2018; Hill & Hupe 2014). Därför utgår 
inte denna studie från någon etablerad teoribildning, till exempel programteori, styrningsteori 
eller implementeringsteori som förekommer i studier på liknande problemområden, utan den 
analytiska ansatsen anpassas till studieobjektet. Denna ansats utgår ifrån processmodellen 
som grundstomme och kompletteras med analyskategorier bestående av analytiska verktyg – 
dessa har redan berörts men som kommer introduceras mer ingående i detta avsnitt – för att 
systematiskt undersöka det studien ämnar till. Likväl har analyskategorierna en viktig uppgift 
genom att de operationaliserar abstrakta begrepp i den mån att de preciserar vad som 
undersöks.  
 
3.6.1. Mediala och politiska aktörer 
Inledningsvis ska begreppen mediala respektive politiska aktörer förtydligas. Mediala aktörer 
är producenter av lokal journalistik. De är mottagare såväl som utförare av policyn och agerar 
på lokal nivå. Hit klassificeras de som har ansökt om stödet och därmed kan antas ha en 
adekvat kännedom om stödet. Alla ansökningar blev inte beviljade, vilket bidrar med en 
angelägen dimension av kontraster som kan tydliggöras mellan de som fått och inte fått stöd 
och möjliggör att omfamna en större omfattning av reaktioner på stödet. En aspekt av att 
gruppera mediala aktörer i en enhetlig grupp är frågan om lokala förutsättningar, där 
möjligheten att utmaningar varierar i lokal kontext är relativt stor. Om det huvudsakliga syftet 
vore att till exempel studera lokala medieekologier hade en noggrannare uppdelning av de 
mediala aktörerna varit rimligt, men eventuella variationer kan visualiseras genom analytiska 
verktyg. Det enda antagandet gällande lokala variationer är att de kan förekomma, därav 
lämnas dörren öppen för att upptäcka dem närmare utan att förutsätta specifika villkor. Det 
mediala aktörskapet operationaliseras främst genom intervjuer som beskriver reaktioner.  
 Fastän mediala aktörer är uppsatsens primära fokus är politiska aktörer – som är 
politiska företrädare och avsändare av policyn – närvarande. De agerar främst i beslutsfasen 
och står således för intentioner och utformning av stödet på nationell nivå. Policyn är ett 
resultat av ett politiskt beslut som koncentrerat en majoritet och hur enskilda partier betraktar 
stödets detaljer påverkar inte policyn som mottagarna möter i realiteten, vilket motiverar ett 
sammanfogat aktörskap. 5 Det politiska aktörskapet förkroppsligas genom kartläggning av 
stödets intentioner och dess utformning som synes i offentligt tryck, men har kompletterats 
med intervjuer med politiska företrädare. 
 
3.6.2.  Analytisk ansats 
Här nedanför illustreras den analytiska ansatsen, där den redogjorda policyprocessen utgör en 
empirisk grundstomme. Kritik mot simplifierade policyprocessmodeller handlar uteslutande 
om att de exkluderar interaktiv dynamik mellan aktörer, som kan vara såväl individer som 
grupper, organisationer och institutioner, under processens gång (Weible 2018). Risken med 
att analysera faserna i enstaka deskriptiva delar i sekvenser separerade från varandra, så som i 
illustrationen indikerar, är att förklaringar och förståelser som involverar denna dynamik 

 
5 Förslaget röstades igenom med 251 ja (M, KD, MP, V, C, L, S) mot 37 (SD, partilösa) nej. 61 ledamöter 
närvarade inte vid omröstningen. 



 
 

  15 

utelämnas (Hogwood & Gunn 1984; de Coning & Cloete 2006). Den empiriska 
undersökningen utgår inte från processmodellens steg, utan dess främsta funktion är att rama 
in det empiriska objekt där aktivitet sker. På detta objekt appliceras analyskategorier där 
interaktion mellan aktörer är ständigt närvarande, då de mediala aktörernas reaktioner ständigt 
reflekteras i spegeln av en politiskt inrättad policy. Därtill inkluderar vissa av 
analyskategorierna flera faser. 
 Analyskategorierna består analytiska verktyg som är förankrade i teoretiska 
angreppssätt men anpassade efter det objekt som studien undersöker. Dessa bidrar 
systematiskt till att undersöka hur mediala aktörer reagerar på stödets intentioner och 
utformning i form av en policyreaktion. Policyreaktionen i sig kräver segment från olika delar 
av processen för att omfamna en helhetsreaktion. Analyskategorierna är således centrala för 
att operationalisera begreppet policyreaktion, som analyseras som en slutsats av den 
empiriska undersökningen.  
 
Figur 1: Analytisk ansats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3. Analyskategorierna 
Nedan följer en närmare beskrivning över de fem analyskategorier som kommer att verka som 
analysverktyg på det empiriska materialet för att identifiera en policyreaktion nästa kapitel. 
Policyreaktionen kommer att analyseras som studiens slutsats i kapitel 5.  
 

• Analyskategori 1: Samspelande intentioner 
Denna kategori bygger på mekanismen om mottagare som medspelare eller motståndare  

med mål att synliggöra det grundläggande samspelet mellan politik och mediala aktörer 
(Hertting 2018). När mediemarknaden genomgår en omvälvande omvandling kan 
samspelande uppfattningar om grunduppdrag och slutmål antas ha innebörd för de mediala 
aktörernas reaktion på policyn och hur avsändarnas trovärdighet bedöms. Denna kategori ska 
kartlägga stödets intentioner och analysera mediala aktörers korrespondens med dem: är de 
medspelare eller motståndare? Intentioner är här bakomliggande idéer och antas utifrån två 
premisser: 1) vad politiken anser att lokal journalistik fyller för samhällsuppdrag; 2) vad 
politiken anger för syfte med stödet. Denna analyskategori fokuserar således på stödet på en 
idealnivå i beslutsfasen, medan de två nästa kategorierna koncentrerar sig mer på stödet i 
praktiken.  
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• Analyskategori 2: Tydlighet och förståelse 
Herttings mekanism om otydlighet (2018) och Lundquists (1987) implementationsvillkor 

om att förstå, flätas samman i denna kategori med syfte att synliggöra reflektioner och 
reaktioner på tydlighet i stödets utformning under dess förverkligande. Detta uppfylls genom 
att analysera hur tydligt, eller otydligt, stödets utformning uppfattats hos mediala aktörer, 
vilket har en direkt inverkan på hur mottagarna förstått stödet när de ska omsätta stödet i 
praktiken. Materialet för att analysera detta är ansökningar och beslut i ansökningsprocessen, 
samt mediala aktörers reflektioner kring hur stödvillkoren är utformade samt hur 
ansökningarna formulerats och bedömts som är återgivna i intervjuer. Interventionsfasen är 
central för denna kategori. 
 

• Analyskategori 3: Ambitioner och kapacitet 
Grunden för denna analyskategori består av Lundquists (1987) kvarvarande villkor om 

att vilja och kunna, som tillämpas i en modifierad form. Frågan är vad mediala aktörer vill 
göra med stödet och vad de kan göra med det. Vad de kan göra i praktiken kan emellertid 
begränsas: en stödansökan kan avslås, mottagaren kan erhålla ett lägre belopp än önskat, eller 
stödpengarna kan avses för en begränsad period. Sammantaget ska denna kategori samla 
perspektiv på hur mediala aktörer vill omsätta stödet samt i vilken mån de har möjlighet att 
göra det. Såväl interventionsfasen med ansökningsprocessen och implementeringsfasen är 
primära undersökningsskeenden för denna kategori.  
 

• Analyskategori 4: Lokala förutsättningar 
Denna kategori omfattar förutsättningar som producenter av lokal journalistik 

upplever för att omsätta stödet och ämnar synliggöra skillnaden mellan nationellt beslut och 
lokal omsättning. Tidigare studier indikerar att möjligheten för lokala variationer är troliga, 
men hur dessa tar form har denna analyskategori däremot inga förutfattade ingångspunkter 
om, utan dessa uppenbaras genom mediala aktörers verklighetsbeskrivningar och kan röra sig 
om geografiska eller organisatoriska förutsättningar. Dessa kan synas i samtliga processfaser.  
 

• Analyskategori 5: Värdeskattning 
Givet den situation mediemarknaden befinner sig i aktualiseras frågan om vilket värde 

stödet har för mediebranschen. Studien undersöker inte utfall men kan uppskatta både såväl 
instrumentella som symboliska värdeskattningar av stödet som mediala aktörer uttryckt att 
stödet genererar. Stödets värde kan sedermera förstås på två nivåer: lokal respektive nationell. 
Den lokala nivån initierar stödets betydelse för lokal vardaglig verksamhet. Den nationella 
nivån riktas mot den rådande mediemarknaden och mediepolitiken i ett helhetsbegrepp: Vad 
har denna politiska åtgärd för värde för mediemarknaden, stärker det den lokala journalistiken 
mitt i den turbulens den möter och är avsändarna trovärdiga i sin åtgärd för att lösa eller lindra 
problemen mediebranschen möter?  
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4. MATERIAL OCH METOD 
 
Den studerade policyprocessen indikerar tillgången till empiriskt material, som är offentliga 
dokument och verklighetsskildringar från den pågående implementeringsprocessen där 
särskilt det sistnämnda är centralt för att uppfylla studiens syfte. För att angripa materialet har 
jag tillämpat två kvalitativt präglade metoder: dokumentanalys och semistrukturerade 
intervjuer. Studien antar en induktiv ansats i den mån att den utgår från de redogjorda 
analyskategorierna, men förhåller sig öppen till vad materialet talar om utan att särskilda 
påstående prövas (David & Sutton 2016; Merriam & Tisdell 2016; Boréus & Kohl 2018). 
Inledningsvis i detta kapitel följer en redogörelse av studiens material. Därefter kommer jag 
beskriva hur metoderna tillämpats, som slutligen följs av en redogörelse för urvalsprocessen 
av respondenter.  
 
4.1. Empiriskt material 
Det bearbetade empiriska materialet består av primärkällor i form av dokument i form av 
offentligt tryck och allmänna handlingar, samt intervjuer med aktörer. Offentligt tryck är det 
material som främst hör beslutsfasen till, exempelvis proposition och lagtext. Allmänna 
handlingar är ansökningarna om stödet samt besluten som mediestödsnämnden fattade. Dessa 
har begärts ut från MPRT. Offentliga dokument används som en samlingsterm för offentligt 
tryck och allmänna handlingar. Utöver detta tillhör semistrukturerade intervjuer med aktörer 
studiens primära material. 
 Bedömning av textmaterialet har utgått från kriterier: 1) autenticitet där källans äkthet 
bedöms; 2) trovärdighet som innebär hur pålitlig källan är; 3) mening som avväger vad källan 
faktiskt säger i förhållande till vad som studeras (David & Sutton 2016). Gällande autenticitet, 
så hämtas offentligt tryck direkt från riksdagen eller regeringen varigenom äktheten ska anses 
försäkrad. Likaså handlingar, som har begärts ut direkt från ansvarig myndighet och kan 
därigenom antas vara original. Genom en etablerad institutionell ordning kan materialet därtill 
i stor utsträckning bedömas som trovärdigt i den omfattning att uppgifterna är korrekta i dess 
sammanhang. Intervjumaterialets äkthet åligger min försäkran, då jag själv genomfört 
intervjuerna. Urvalsprocessen har strävat efter att försäkra om trovärdiga respondenter som är 
relevanta för ämnet.  
 Processen att begära ut allmänna handlingar, som var 130 ansökningar med 
medföljande beslut på samtliga, var smidig och dessa lämnades ut digitalt. Handlingarna 
genomgick en rutinmässig sekretessprövning där uppgifter om tidningars planerade kostnader 
och redaktionella inkomst, framtida mål om till exempel täckningsgrad, redaktionellt innehåll 
samt hur många sidor som utgörs av sport, kultur, debatt och så vidare, har censurerats. Detta 
har emellertid inte någon innebörd för studien eftersom sådana uppgifter inte är väsentliga.  
 I regel är offentliga dokument av formell karaktär med ett tydligt språk utan större 
känsloyttringar och diffusa budskap. En ansökan uppger uppgifter och ett beslut är en 
bedömning på dem. En proposition kan innehålla mer argumentation och underliggande 
värderingar, liksom debattprotokoll, medan en lagtext explicit uttrycker vad som gäller. Tack 
vare tydlig uppdelning av dokument, går det att identifiera värderingsbaserade argumentation 
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och vem eller vilka som är avsändare. Överlag är de offentliga dokumenten tätt förknippade 
med objektet som studeras och därför av betydande mening för studien.  
 Material har samlats genom totalt 27 intervjuer, främst med mediala aktörer. 
Intervjumaterialet är det som har störst inverkan på studiens reliabilitet och validitet, som är 
generella utmaningar vid kvalitativa studier. Reliabiliteten kan överläggas i den mån att 
frågorna förståtts på liknande sätt av respondenterna och att de därför besvarar frågorna jag 
vill ha svar på, och validiteten i den mening att såväl intervjupersoner som intervjufrågor är 
relevanta för det som studien avser studera. Det finns det flera faktorer som kan påverka detta 
och själva innehållet. Förutom att det är olika personer med varierade erfarenheter och 
positioner som svarar, kan förståelse av frågor och min egen insats som intervjuare påverka. 
Intervjuerna består av frågor som ska generera en öppen ingång till relativt fria resonemang, 
vilket kan leda till en viss vaghet och dessutom öka risken för att svaren kan vara annorlunda 
vid ett annat tillfälle. En respondent uttryckte att frågorna överlag kändes otydliga på förhand 
men besvarade dem utan vidare frågor under intervjun. Jag anser emellertid att såväl studiens 
reliabilitet och validitet går att betrakta som relativt stark eftersom det går att utröna mönster i 
materialet som knyter an till studiens analyskategorier vilket jag tolkar som att 1) frågorna har 
i hög grad förståtts på liknande sätt och 2) att svaren i stor utsträckning varit relevanta för 
studien.   
 Respondenterna har informerats om studiens syfte och hur jag kommer att använda 
intervjumaterialet. De har samtyckt till att delta och de som har blivit inspelade har godkänt 
det (Dalen 2015). Respondenterna anges som opublicerade källor i källförteckningen och 
anges på titel. Detta beror på att jag under intervjuerna uppgett att jag varit osäker på hur jag 
skulle göra med namnpubliceringar, därför har jag för att vara konsekvent valt att inte namnge 
källorna: det är mitt beslut och inte respondenternas önskan. Eftersom anonymitet inte 
aktualiserats av respondenterna bedömer jag att är det emellertid inte bryter mot etik att ange 
vilka medier och partier som respondenterna tillhör varigenom respondenter troligt, men inte 
utom rimligt tvivel, kan spåras. Jag bedömer att materialet kan ses som ärliga svar utan 
underliggande agendor, där respondenterna strävat efter att ge svar som skildrar upplevelser 
som de kan stå för. 
 
4.2. Dokumentanalys 
Studiens textmaterial består av offentliga dokument av olika karaktär, såväl offentligt tryck 
som allmänna handlingar. För att studera dessa har jag tillämpat en dokumentanalys, som är 
en kvalitativ textanalys (David & Sutton 2016). Tillvägagångssättet är inspirerat av element 
ur kvalitativ innehållsanalys, som är en lämplig metod för att systematiskt undersöka och 
kategorisera text med syfte att besvara förutbestämda forskningsfrågor. Denna metod är 
lämplig för material som innehåller större textmängder eftersom den systematiskt kan 
kategorisera detta. Kategoriseringar sker med hjälp av ett kodningsschema, som definierar 
teman, enheter eller dylikt på det som söks efter i texten där innehållet bedöms och sedermera 
kategoriseras efter dess korrelation till schemat. Denna studie utgår från analyskategorier som 
kan översättas till ett kodningsschema som bidrar till en systematisk stringents där specifika 
teman eftersöks i texten (Boréus & Kohl 2018).  
 Hur har dokumentanalysen tillämpats på materialet? Först och främst har en 
genomgående och grundlig läsning av dokumenten genomförts i avseende för att bilda en 
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uppfattning om det övergripande innehållet. I en andra läsning har jag utgått ifrån 
analyskategorierna och materialet har kategoriserats på basis av sin relevans utifrån var 
kategorierna söker. I detta skeende är texten som mest känslig för min tolkning, därför har jag 
varit medveten om att noggrant avväga vad materialet uttryckligen säger och basera 
kategoriseringarna på vad som explicit uttalas i texten. Potentiella implicita värderingar har 
således inte tagits i beaktning, aspekter om språkets konstruktion, inneboende meningar eller 
fråga om maktrelationer mellan aktörer har ingår inte i den här metoden. Sammanfattningsvis 
angriper denna metod materialet genom ett kategoriskt sätt, som är teoretiskt förankrat i 
analyskategorier, som kartlägger explicita uttryck och beskrivningar.  
  
4.3. Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer har en avgörande innebörd för studien. Metoden har använts som ett 
operationaliserande instrument för att upptäcka mottagares upplevelser av stödet och således 
upptäcka det mediala aktörsperspektivet, som inte återfinns i något annat material. Därtill 
intervjuas även politiska företrädare för att möjliggöra en djupare insikt i stödets intentioner. 
Intervjustrukturen är semistrukturerad, vilket är kvalitativ intervjumetod som använts för att 
upptäcka mänskliga upplevelser och betraktelser som berör studieobjektet (Brinkmann 2014).  
 De semistrukturerade intervjuerna bygger på frågor av en halvstandardiserad art, vilket 
innebär att frågan kan generera öppna svar med längre beskrivningar (Brinkmann 2014; 
Merriam & Tisdell 2016). Frågorna är utformade utifrån teman som anknyter till studiens 
syfte och är som nämnt formulerade för att inbjuda till ett beskrivande svar. Överlag är 
frågorna formulerade i enlighet med ett syfte, som är att samla reaktioner och reflektioner om 
mediestödet för lokal journalistik genom att erhålla respondenternas beskrivning av 
verkligheten (Brinkmann 2014). Mediala och politiska aktörer har fått olika frågor eftersom 
de representerar olika perspektiv som kräver skilda frågeställningar. Frågorna efterfrågar både 
erfarenheter, upplevelser och kunskap från specifika situationer och är utformade så att 
respondenten kan särskilja på vad den säkert vet och vad den upplever. Detta är viktigt för att 
undvika att projicera egna antaganden på underliggande känsloyttringar eller mening i 
respondenternas svar. Intervjufrågorna är den främsta nyckeln till att kartlägga särskilt 
mediala aktörers perspektiv, då det inte finns något annat material som kan återge detta 
(David & Sutton 2016; Merriam & Tisdell 2016). 
 En svaghet i utformningen av frågorna är att vissa inkluderar flera frågor i en, vilket kan 
ge alternativ för respondenten att strukturera sitt svar. Detta har dock kunnat undvikas i viss 
mån under intervjuerna, tack vare den flexibilitet metoden genererar. Därtill har vissa frågor 
en ledande karaktär, till exempel frågan om hur och varför politiska aktörer anser att det är 
legitimt för politiken att agera i en fri mediemarknad. Den och andra liknande frågor kan 
emellertid antas som givna den verklighet som frågorna ställs mot (Merriam & Tisdell 2016). 
Frågorna kategoriseras inte per automatik under en fast analyskategori, eftersom material ska 
kunna utvecklats under olika frågor varpå liknande innehåll kan uppkomma från olika frågor. 
 Semistrukturerade intervjuer medför flexibilitet. För det första möjliggörs följdfrågor, 
vilket jag främst ställt för att be respondenten utveckla resonemang. Balansgången när det 
gäller att utveckla resonemang utan att leda samtalet åt ett håll är svår, för att minimera den 
risken har jag hänvisat till vad respondenten själv uppgett och undvikit värderingsladdade 
tillägg. För det andra blir intervjun inte beroende av ordningsföljden av frågorna, utan de kan 
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förflyttas om respondenten initierar ett svar som leder till en annan fråga (Brinkmann 2014; 
David & Sutton 2016). Intervjufrågorna är anpassade till studiens område varpå 
pilotintervjuer på utomstående personer var svåra att genomföra, därför kan de första 
intervjuerna ses som pilotexempel. Efter dessa raderade jag två frågor i respektive 
frågeformulär eftersom de blev upprepande. Ytterligare två frågor korrigerades av 
tydlighetsskäl (David & Sutton 2016).  
 Inför intervjuerna har respondenterna fått frågorna skickade till sig på förhand 
tillsammans med information om intervjuns struktur. Detta har jag valt att göra av 
förtroendeskäl gentemot respondenterna. Risken med att skicka frågor innan intervjun är 
svaren kan bli mekaniska, men i och med att intervjun är öppen för följdfrågor kan inte 
samtliga svar förberedas helt. Dessutom är inte målet med intervjuerna att fånga spontana 
svar, utan grundad och beskrivande information. 
 Samtliga intervjuer har genomförts individuellt via telefon. Fysiska intervjuer varit 
praktiskt svårt att genomföra under en koncentrerad tid eftersom respondenterna är utspridda. 
Telefonintervjuer är tidseffektivt och vid fysiska intervjuer hade urvalet riskerat att krympa, 
det hade allra mest troligt begärt mer tid av både mig och av respondenter. Telefonintervjuer 
har således varit nyckeln för att få den storlek på urvalet som studien har då det saknas både 
tid och finansiella resurser att resa runt och genomföra fysiska intervjuer. Telefonintervjuer 
reducerar potentiella effekter av min roll som intervjuare och att intervjuerna i en högre 
utsträckning blir enhetliga och att frågorna ställs på lika sätt. En nackdel är att det 
semistrukturerade elementet devalverats: avlägsnad mänsklig interaktion begränsar 
spontanitet och dessutom förloras kroppsspråket, vilket kan indikera reaktioner som inbjuder 
till följdfrågor (Brinkmann 2014). 
 Att lyssna och ta emot information genom intervjuer är en skapandeprocess i sig. För att 
på ett så adekvat sätt som möjligt tolka respondenterna har jag utgått från ett liknande 
tolkningssätt som i dokumentanalysen: jag har inte sökt efter implicita meningar utan baserar 
analysen på vad som explicit uttalas av respondenten (Dalen 2015). Vad respondenterna har 
uttryckts har därefter kategoriserats i enlighet med analyskategorierna. Intervjuerna adderar 
synvinklar från verkligheten genom upplevelser och erfarenheter, som i hög grad är beroende 
av mänsklig tolkning. Tolkningar av verkligheten är vitala för studien och för att på ett så 
ärligt sätt som möjligt analysera en policyreaktion utifrån respondenternas 
verklighetsbeskrivning utgår jag från utsagda svar. 
 I en intervjustudie är min egen roll ofrånkomlig. Frågornas utformning har diskuterats, 
men vad kan det spela för roll att just jag ställer frågorna? På ett personligt plan hyser jag 
ideologisk tilltro till ett öppet demokratiskt samhälle dit fri och oberoende media räknas som 
har präglat förförståelsen av fenomenet som studerats. Objektiv forskning är omdiskuterat och 
jag tillhör lägret som erkänner dess omöjlighet: att jag studerar statsvetenskap är inte en 
objektiv handling i sig. Däremot tror jag att det finns medel för att reducera potentiell 
partiskhet och för att minimera denna i min tolkning av materialet har jag, som ovannämnt, 
inte sökt underliggande värderingar utan bygger analysen på vad som konkret uttrycks. Därtill 
har samtliga intervjuer skett över telefon. 
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4.3.1. Urval 
Av de 27 intervjuerna är fem av dem med politiska aktörer och 22 med mediala. Kontakt har 
tagits via mail och i enstaka fall via Facebook. Andelen politiska företrädare är betydligt färre 
än mediala aktörer av den anledningen att de politiska intentionerna delvis går att analysera 
genom annat material, medan mottagarperspektivet i princip är helt beroende av intervjuerna. 
 Urvalsprocessen av mediala aktörer har utgått från två kriterier: en variation av 
positioner som arbetar på ett medium eller mediebolag/företag som ansökt mediestöd och en 
geografisk bredd på verkningsområden. Totalt har omkring 70 personer tillfrågats. Av de som 
producerar redaktionellt innehåll, som journalister och ledarskribenter, uppgav de flesta att de 
inte visste särskilt mycket om stödet och vidarehänvisade till person med redaktionsansvar. 
Tanken med att inkludera journalister och ledarskribenter var att få en närmare förståelse av 
klimatet som lokal journalistik verkar i, därav finns några med i det totala urvalet. Av de 
övriga som inte har titeln journalist har många en gedigen erfarenhet av journalistyrket och 
kan således svara på frågor om lokaljournalistikens verkan i samhället på ett annat plan än 
rent organisatoriskt. Därtill återfinns företrädare för branschorganisationen Tidningsutgivarna 
(TU) inkluderas i urvalet. På basis av sin roll som opinionsbildare å stödmottagarnas vägnar 
och därigenom en tät kontakt med dessa anser jag att TU är relevant för studien. 
 Vad beträffar bortfall kan detta bero flera orsaker: de tillfrågade kan saknat kunskap om 
ämnet och därför inte svarat, inte haft tid att medverka, mailet kan ha hamnat i skräpposten. 
Generellt har svarsfrekvensen från de som inte erhållit något stöd överhuvudtaget varit lägre 
och jag hade önskat fler respondenter av den karaktären.  
 Det samlade urvalet består av en sammansättning av personer som arbetar utifrån olika 
förutsättningar i en geografisk bredd, fastän alla län inte är representerade. Överlag anser jag 
att urvalet genererat tillräckligt material för en fullgod analys. Flera svar har gått i samma 
riktning vilket kan indikera att fler intervjuer främst hade bekräftat varandra. Bortfallet av 
respondenter som inte förvärvat något stöd överhuvudtaget kan delvis fyllas av att några 
respondenter fått någon eller några ansökningar avslagna.6 Av de 21 mediala aktörer som 
ansökt om mediestöd har totalt nio stycken fått samtliga ansökningar beviljade, medan tio 
upplevt både bifall och avslag, och två har enbart fått avslag.  
 Urvalet av politiska aktörer har processen utgått från tre kriterier. Det första var att nå 
en riksdagsledamot från respektive parti av representantsskäl. Det andra var att personen i 
fråga skulle vara insatt i frågan varpå jag utgick från utskottet som avlade 
utskottsbetänkandet, konstitutionsutskottet (KU), i första hand och i andra hand ledamöter i 
kulturutskottet (KrU), som också hanterar mediefrågor. Det sista var att personen skulle sitta i 
riksdagen när beslutet togs. En respondent uppfyller inte alla kriterier då hen inte satt 
riksdagen när beslut togs – ett nytt riksdagsval har skett sedan beslutet togs – men är nu 
ordinarie ledamot i KU och hade fått intervjuförfrågan vidarebefordrad till sig.  
 Tre riksdagspartier ingår inte i urvalet trots försök att nå flera ledamöter. Från ett parti 
har jag inte erhållit svar alls, med två som svarat kunde intervju inte genomföras på grund av 
logistikskäl. Dåvarande ansvarigt statsråd samt sittande ansvarigt statsråd har sökts, men 
ingen av dem hade möjlighet att medverka. Det hade varit önskvärt med fler svar men å andra 

 
6 Ett bolag/företag/medium kan skicka in flera ansökningar för bevakning av olika områden, där ett område kan 
ha blivit beviljats stöd, medan ett annat avslagits. Därav kan samma aktör ha upplevt både beviljade och 
avslagna ansökningar.  
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sidan står inte studien och faller med bortfallet då dessa intervjuer främst kompletterar ett 
befintligt material.  
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5. EMPIRISK ANALYS 
 
I detta kapitel följer den empiriska analysen, som är strukturerad efter analyskategorierna för 
att upprätthålla en systematisk kontinuitet. Betraktelserna från dessa kommer att 
sammanfogas till en policyreaktion i nästa kapitel.  
 
5.1. Analyskategori 1: Samspelande intentioner 
Den första analyskategorin riktar in sig på huruvida politikens intentioner samspelar med 
mediala aktörers perspektiv på lokal journalistiks samhällsuppdrag samt hur de instämmer 
med stödets syfte.  
 
5.1.1. Lokal journalistikens samhällsuppdrag 
Meningen ”En stark, mångsidig och oberoende mediesektor är en viktig förutsättning för en 
levande demokrati och ett öppet samhälle” inleder kapitlet om behov av nya mediepolitiska 
insatser i propositionen som ligger till grund för mediestödet för lokal journalistik och där 
beroende kvalitetsjournalistik anses spela en viktig samhällsroll (Prop. 2017/18:154, 8). 
Denna roll tar uttryck genom tillhandahållande av allsidig nyhetsbevakning och information 
till medborgare som stärker möjligheterna för individens demokratiska deltagande, likväl som 
den granskar makten vilket minimera risk för missförhållanden som korruption och 
maktmissbruk (Prop. 2017/18:154). Utöver den granskande funktionen, lyfter politiska 
aktörer i intervjuer mervärden av social karaktär: närheten till invånarna stärker och håller 
ihop lokalsamhället och invånarna har en speciell tillit gentemot sin lokaltidning. Genom 
funktionen som en virtuell mötesplats, där möten och diskussioner mellan människor skapas, 
är lokala medier en förutsättning för en fungerande demokrati (Intervju 23 & 26). 
 De mediala aktörerna (Intervju 01-22) återger en samlad bild på sitt uppdrag som går i 
linje med den politiken anger: den lokala journalistiken ska granska makten i lokalsamhällen 
och bidra med trovärdig information till invånarna. En respondent beskriver lokalreportrar 
som plankton i ett ekosystem, som gör grovjobbet genom tät kontinuerlig kommunbevakning 
som övervakar kommunfullmäktige, läser kommunens brev och gräver i diarium. Nyheter 
som upptäcks är dels viktiga för den lokala demokratin, men kan ges större spridning om den 
fångas upp av nationell media (Intervju 17). Välinformerade medborgare ses som en 
grundbult för ett välmående demokratiklimat då medborgarna ska ges förutsättningen att ta 
informerade beslut och involvera sig i samhällsdebatten. Om journalistisk bevakning uteblir 
är risken att invånare förlorar information som berör dem, till exempel nedskärningar i 
offentlig verksamhet, utan en chans att reagera (Intervju 01-22). Dessutom har politiken nytta 
av medier, då är ett sätt för politiker att synas och nå ut till medborgare (Intervju 07 & 14). 
 Ett återkommande tema i intervjumaterialet är lokaljournalistikens mervärde bortanför 
den granskande och ifrågasättande journalistiken. Lokal journalistik präglas tydligt av den 
sociala roll som tidigare forskning påvisat: den beskrivs som samhällets hjärta (Intervju 18). 
Närheten till publiken skiljer sig från nationella medier, läsarna är intresserade av det som 
sker nära dem och lokaljournalistiken skildrar det som är relevant för lokalsamhället (Intervju 
01-21). Betydelsen av synlighet tycks vara stark i vissa orter, där tidningen blir mer än en 
nyhetsförmedlare. Innehållet kan vara sekundärt för läsaren, utan synliggörandet är det 
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primära. Lokala medier sätter orten på kartan och visar upp den utåt: en lokaltidning är inte 
bara i och för en specifik ort, den skildrar orten för andra. Mantrat ”det har inte hänt om det 
inte står i tidningen” tycks gälla på flera ställen i landet och läsarna blir väldigt besvikna om 
mediet inte rapporterar om lokala evenemang som faller utanför maktgranskningsarbetet 
(Intervju 01-21): 
 

”Ska jag vara ärlig så är det inte den granskande och ifrågasättande journalistiken, 
som vi är mest stolt över själva, när man lyckas hitta någon liten kommunal skandal, 
det som läsarna oftast efterfrågar. Det läsarna efterfrågar är om fotbollsföreningens 
årliga evenemang, eller någon marknad, som de gärna vill se reportage om. Det utlöser 
ofta stor besvikelse när vi ratar sånt. Du skulle bara veta hur många loppmarknader vi 
har på Österlen en sommar – vi måste ju ha någonting annat i tidningen.” (Intervju 05) 

 
Lokala medier har en speciell position med sin närhet till invånarna och samhällsskildringar 
som berör dem. Tidningen ger orten en mening och en känsla av att ens ort är viktig i ett 
större sammanhang. Särskilt läsare från mindre orter tenderar att höra av sig och poängtera att 
det varit lite innehåll från deras ort, medan invånare i större orter inte värderar 
innehållsmängden på samma sätt. Det kan förvisso bero på att rapportering om den orten 
förefaller sig naturlig, varpå innehållsbrist aldrig är något den enskilda invånaren behöver 
reflektera över. På vissa mindre orter som har svag eller ingen bevakning kan engagemanget 
gällande synlighet vara svagare, då det blivit en vana att det inte står något om denna i 
tidningen. Andra mindre orter tycks uppleva en rädsla att bli övergivna, så även av 
lokaltidningen. På vissa orter är lokaltidningen är oerhört stark med en bred lokalkännedom 
och tidningen har status som en egen institution (Intervju 01, 03, 06-07, 13-15 & 17-19).  I en 
stödansökan beskrivs mervärdet av lokaljournalistik så här: 

 
”Idag dras servicen ned för glesbygden, bankkontor stängs, butiker och bensinstationer 
läggs ned. Så har trenden varit under en längre tid. Tillgången minskar till 
samhälleliga funktioner som skolor, ålderdomshem, post, systembolag, skattemyndighet 
och så vidare. Det finns betydande risk att glesbygden blir ett eftersatt område och dess 
invånares demokratiska rättigheter begränsas. I denna situation blir medias roll 
viktigare, det gäller att dessa invånare blir synliga och får göra sina röster hörda.” 
(Dnr 19/01338). 

 
Journalistikens roll i lokalsamhällen är således mångfacetterad. Politiken påvisar en 
medvetenhet för det mervärde som lokal journalistik ger och mediala aktörer instämmer i den 
syn på lokal journalistikens samhällsuppdrag som politiken anger. 
 
5.1.2. Stödets syfte 
Mediestödsförordningen anger stödets syfte som lyder: 

”Att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende 
nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med 
redaktionellt innehåll av hög kvalitet.” (2 § SFS 2018:2053) 
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Den bakomliggande konstruktion går att spåra i propositionen då det i såväl proposition som 
riksdagsdebatt framkommer en övertygelse om att det finns behov av nya former av 
mediestöd för att stärka kvalitativ nyhetsjournalistik samt på vilka grunder detta behov vuxit 
fram. Medborgare från stora områden i Sverige har mycket dålig tillgång till lokal 
kvalitetsjournalistik: 73 kommuner saknar en regelbundet bemannad redaktion varav 33 helt 
saknar redaktionell närvaro. Detta är en konsekvens av att kommersiella medier inte kan bära 
kostnaden för bevakning för vissa områden som har inneburit försvagad eller avvecklad 
lokalbevakning – de faller under en så kallad medieskugga. Givet den utveckling som sker 
och det uppdrag lokaljournalistik har menar regeringen att den bör värnas, därför föreslår 
regeringen också ett mediestöd som riktas in till så kallade vita fläckar (Prop. 2017/18:154).  
  Varför kommersiella medier inte kan bära kostanden för denna bevakning, som därför 
försvagats eller till och med avvecklas, härleds till förklaringar om att förändrade 
konsumtionsmönster som har försvagat den traditionella affärsmodellen. Denna förändring 
går hand i hand med en digital revolution där analoga medier övergått till digitala och färre 
människor betalar för att läsa lokala nyheter, samtidigt som globala aktörer konkurrerar om 
reklamintäkter. Sedan 2008 har en tredjedel av annonsintäkterna, som varit en viktig 
finanskälla för kommersiella medier, försvunnit från journalistiken och en följd av detta är 
minskade personalresurser på svenska nyhetsredaktioner (Prop. 2017/18:154; Protokoll 
2017/18:132; Intervju 23-27).  
 Eftersom journalistiken betraktas som en demokratisk angelägenhet och det är ett 
politiskt ansvar att försvara demokratin finns det politiska incitament att agera (Prop. 
2017/18:154; Protokoll 2017/18:132; Intervju 23-27). Ur politiskt perspektiv är det i 
förlängningen medborgarna som är i behov av stödet för sitt demokratiska deltagandes skull. 
Regeringen beskriver ett fokus som riktas in på medborgarnas behov av och tillgång till 
kvalitetsjournalistik som granskar lokala närområden, delar mångsidig information och 
nyheter, och bistår med plattformar att dela åsikter och ta del av allmänna debatter på. Under 
rådande förhållanden som lett till nedlagda lokalredaktioner och krympande personalstyrkor 
har dock medier svårt att leverera denna bevakning, därför är det övergripande syftet är att 
stärka demokratin i den mån att stödet ska främja allmänhetens tillgång till oberoende och 
högkvalitativ nyhetsförmedling samt möjlighet att del av perspektiv i en bred samhällsdebatt. 
(Prop. 2017/18:154; Protokoll 2017/18:132; Intervju 23-27). I riksdagsdebatten motiveras 
förslaget med demokratiska värden. En riksdagsledamot från Liberalerna menar att 
medieskuggan i grunden är ett hot mot demokratin och att stödet ska kunna bli en 
hållbarhetsgaranti. Den bakomliggande ambitionen är att skapa förutsättningar för därför en 
långsiktig journalistisk närvaro i hela landet, där stödet kan underlätta en omfattande 
omställningsprocess som mediebranschen befinner sig i (Protokoll 2017/18:132). Stödet 
syftar således att stärka demokratin genom att stötta kommersiell medias lokalbevakning. 
 Beslutet om att införa stödet samlade en stor majoritet: samtliga riksdagspartier utom 
Sverigedemokraterna röstade bifall till utskottsbetänkandet (bet 2017/18:KU16), som yrkade 
på bifall på regeringens proposition i sin helhet. Anledningen till att Sverigedemokraterna 
röstade nej var emellertid inte motstånd till just stödet för lokal journalistik utan partiet 
opponerade sig mot en höjning av driftstödet samt förlängningen av presstödsförordningens 
giltighetstid som ingick i propositionen (Protokoll 2017/18:132; Intervju 25).  
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 De mediala aktörerna (Intervju 01-22) är enade om att stödet varit välkommet. Fastän 
många gärna sett ett stöd tidigare, finns en medvetenhet om problematiken att konstruera 
politiska åtgärder i tid och att det är bättre med ett stöd nu än aldrig (Intervju 06, 11-12 & 14). 
Flera respondenter utvecklar resonemang om medias situation, där upplevelser som 
överensstämmer med den politiska behovsanalysen återges med betoning på förlust av 
lokalredaktioner och journalisttjänster (t.ex. Intervju 01, 05, 13 & 15). Situationen avspeglas 
även i stödansökningar, bland annat såhär: 
 
 ”Vi gör vad vi kan för att behålla så mycket resurser som möjligt på plats, och även 

stötvis åka ut från Luleå för att bevaka glesbygden. Men det är en svår kamp under 
väldigt svåra ekonomiska förhållanden. Utan stöd kommer fler journalisttjänster tyvärr 
att dras in de närmaste åren även i de större kommunerna.” (Dnr 19/01364) 

 
Politikens syfte riktar ett tydligt fokus på vad lokal journalistiken ska göra för medborgarna, 
men också på specifika områden med låg bevakning. Fastän stödet i grunden bär ett 
medborgarmottagarfokus, är det mediala aktörer de som omsätter stödet och de instämmer 
enhälligt i att det stödet syftar till att stärka är bra (Intervju 01-22): 
 
 ”Om staten ska gå in och på något sätt stötta journalistik, så ska man göra det i  

områden, riktade, i områden där det är svårt att hitta bärkraft (…) Grundtanken tycker 
jag är bra, att stödet stöttar journalistik där det verkligen behövs.” (Intervju 04) 

 
”Generellt sett är stödet bra. Statligt stöd som prioriterar områden, som glesbygd och 
landsbygd, där det är svårare och kräver mer av ett företag att verka. Då tänker jag 
främst på den lokala journalistikens roll för demokratin och samhällsinformationen, 
och bevakning av kommuner och myndigheter. Det är viktigt att föra tillbaka det till 
mindre bevakade områden som annars hamnar i medieskugga.” (Intervju 16) 

 
”Jag tycker det är väldigt bra att det har kommit att det har kommit ett nytt stöd som 
har fokus på journalistiken. De stöden som funnits tidigare är ju distribution och drift 
och man har ju kunnat lägga de pengarna på andra saker än journalistiken.” (Intervju 
18) 

 
Att mediemarknaden genomgår en transformering som kommer med utmaningar vittnar 
samtliga mediala aktörer om och de är väl bekanta med konsekvenserna av denna. Sett till 
stödets intentioner är mediala aktörer medspelare: de utgår liksom politiken från ett starkt 
demokratiskt värde i den lokala journalistiken där medborgare är de som gynnas av denna, 
och tycker det är viktigt att stärka den, särskilt under en tid då de upplever motiga 
omständigheter.  
 
5.2. Analyskategori 2: Tydlighet och förståelse 
Om mediala aktörer i bred omfattning instämde med stödets intentioner, blev mottagandet 
något tveksammare när det skulle omsättas i praktiken. Förutsättningar för att få det finns 



 
 

  27 

förvisso angivna i lagtext och kompletterade med föreskrift av myndighet, men ändå tycks en 
hel del otydligheter uppstå i anslutning till stödets tillämpning och dessa beror på flera skäl.  
 Ett par respondenter menar att kriterierna för att erhålla stöd kändes otydliga, till viss 
del för att det var första gången stödet skulle sökas och det var oklart hur de skulle tolkas 
(Intervju 04-05 & 18). Därtill fanns otydlighet gällande hur mycket pengar som skulle 
avsättas till att betala ut stödet. En annan oklarhet gäller stödets teknikneutralitet, vilket 
innebär att det kan brukas till att producera lokal journalistik oavsett produktionsteknik där en 
respondent uttrycker att villkoren känns gammeldags vad gäller mätningsverktyg av annan 
produktion än skriven text. Liknande resonemang förs av en annan respondent som menar att 
reglerna gällande hur unikt material och hushållstäckning mäts inte är helt anpassat till 
verklighetens villkor (t.ex. Intervju 03, 13 & 17). 
 Flera mediala aktörer vittnar om en omständlig ansökningsprocess som krävde mycket 
resurser genom både tid och pengar till byråkratiskt och administrativt arbete. Mindre företag 
eller organisationer som ansöker om stöd kan ha avsevärt mindre resurser att avlägga på en 
ansökan. En respondent menar att ansökningen krävde utlägg som kanske är mer smärtsamma 
för en mindre organisation, till exempel en teknisk redovisning med revisorsintyg. På mindre 
redaktioner har tid från att producera redaktionellt innehåll behövt avvarats till 
ansökningsförfattandet, men företrädare från större organisationer intygar att även de lagt ner 
stor möda på ansökningsprocessen (Intervju 02-04, 06-08, 13 & 22)  
 En tung kritik vad gäller tydlighet, eller rättare sagt brist på, är riktad mot en väldigt 
central del av stödet, nämligen mot dess syfte att främja lokal journalistik i svagt bevakat 
område. För vad är ett svagt bevakat område? Enligt mediestödsförordningen ska bedömning 
av ”vita fläckar” ske utifrån vilken omfattning området bevakas av allmänna nyhetsmedier 
”utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar till journalistisk 
bevakning” (10 § SFS 2018:2053). Detta finner respondenterna svårt att avgöra och upplever 
att var osäkert på förhand och att det var utmanande att formulera motiveringar till områdena i 
ansökningarna, eller veta vilka områden det kunde ansökas om (Intervju 01 & 05-06). Flera 
stycken framför att de anser att mediestödsnämnden varit inkonsekventa i sina avväganden 
och att det känns som att det har varit lite av ett lotteri hur stödet har fördelats på basis av 
samlade bedömningar (Intervju 02, 04-07, 13-14, 16-17, 19 & 22). 
 
 ”Det kändes som en bedömningssport. Ur mitt perspektiv är det logiskt och pengarna  
 gör skillnad, men på förhand var det svårt att se vilka områden man syftade på.  

Områden som inte har någon bevakning överhuvudtaget, eller måste man ha en 
lokalredaktion, eller kan man få ändå? Det är inte helt lätt att utforma ansökan då.” 
(Intervju 06) 
 
”Jag har hört många som tycker att fördelningen varit inkonsekvent, att man jämför en 
ansökan med en annan, att förutsättningarna är närmast identiska, ändå delas stöd ut 
till lokal bevakning på den ena orten men inte den andra. Det är svårt att se varför den 
ena skulle vara bättre än den andra.” (Intervju 22) 

 
Flera otydligheter som stör förståelsen går att härleda till ansökningsprocessen, som beskrivits 
som betungande, som återfinns i interventionsfasen. Utöver formaliteter och generella 
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uppgifter som mediet som ansökan avser, ska ansökande beskriva området som mediet avser 
bevaka och motivera varför området ska vara svagt bevakat. Vidare ska syfte och planerat 
ämnesinnehåll liksom om bevakningen startar, utökas eller bibehålls, vilka åtaganden den 
ansökande planerar att genomföra om de erhåller stöd, hur insatsen skulle gagna området och 
dess invånare, samt hur den planerade bevakningen granskar lokala demokratiska skeenden 
deklareras. Slutligen anges summan på ansökt belopp där den ansökande har möjlighet att 
ange ett lägsta belopp som kan accepteras och hur ett lägre belopp hade påverkat den 
planerade insatsen. 
 Stöd beviljades för totalt 58 områden och dessa kännetecknas av att de är mindre 
kommuner: invånarsnittet är 9 935 invånare, den största är Boden med omkring 28 000 
invånare och den minsta är Bjurholm, med drygt 2 400 invånare (SCB 2019).7 Stödmottagare 
främst traditionella lokaltidningsmedium i den mening att de är högfrekventa 
papperstidningsutgivare med utgivning minst sex gånger i veckan, men även medier som ger 
ut papperstidning en gång i veckan och en som inte ger ut någon papperstidning utan har helt 
webbaserad nyhetsrapportering återfinns bland stödmottagarna. I princip alla som beviljats 
stöd erbjuder e-tidning och har webbsidor med nyhetsuppdatering, där de etablerade medierna 
har en frekvent uppdatering. Därtill har olika medier beviljats stöd för samma 
bevakningsområde.8 Stöd har beviljats främst med hänvisning till att kommunen är ett område 
med svag bevakning enligt 10 § mediestödsförordningen, förutsatt att mediet uppfyller 
resterande förutsättningar för att erhålla stöd.   
 Bland områden som inte beviljats stöd återfinns större kommuner som Uppsala, 
Västerås, Malmö och Borås där avslaget motiverats med att områdena inte kan ses som svagt 
bevakade. Kranskommuner till eller stadsdelar i större städer har i tidigare forskning 
definierats som vita fläckar med låg lokalt präglad bevakning men till exempel bevakning av 
Partille som kranskommun till Göteborg, Stockholmskranskommunerna Nacka, Vaxholm, 
Värmdö och Östhammar samt Järvaområdet utanför Stockholm nekades stöd. Det finns också 
mindre kommuner som nekats stöd, så som Högsby och Ödeshög.   
 Hur har då mediala aktörer motiverat hur bevakningsgraden på områden de ansöker om 
stöd för att bevaka? Här följer ett par exempel: 
 

”Flen är en kommun med många utmaningar. 2017 hade kommunen högst arbetslöshet i 
länet enligt Arbetsförmedlingens statistik och antalet nyanlända är stort. Här finns 
alltså problem att skildra men också mängder av intressanta och värdefulla 
samhällsinitiativ som är värda att lyftas fram. Här har lokaltidningen en viktig roll att 
fylla, när det gäller den lokala sammanhållningen, identiteten och den demokratiska 
delaktigheten. En enda lokalreporter räcker dock egentligen inte för att bevaka denna 
kommun med nästan 17 000 invånare.” (Dnr 19/01315, beviljad) 

 
”Högsby kommun har en svag och vikande annonsmarknad. (…) 
Befolkningsutvecklingen är negativ sett över en tioårsperiod (…) Barometern-OT:s 
enmansredaktion är det enda allmänna nyhetsmediet som bevakar kommunen på daglig 

 
7 ”Östernärke” som är separata delar av Örebro kommun som inte ingår i snittet då hela kommunen inte är 
bevakningsområde. Siffror gäller för 2018. 
8 Se bilaga 4. 
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basis. Tidningen har under de senaste tio åren av ekonomiska skäl tvingats minska sin 
bemanning i området.” (Dnr 19/01285, avslagen) 

 
I bedömningar på kommuner och bevakningsgrad hänvisar mediestödsnämnden främst till två 
verktyg. Det första är SKR:s kommungruppsindelning (SKR 2019), som delar in delar in 
kommer efter tre grupper med ett antal underkategorier: a) Storstäder och nära kommuner, b) 
Större städer och kommuner nära större stad, och c) Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner. Det andra är Institutet för mediestudiers kommundatabas över 
lokalmedier, där en kommuns mediebevakningen listas efter närvaro av journalister och 
lokalredaktioner, samt antalet medier som bevakar kommuner (Institutet för mediestudier 
2019).  
 Skälen till avslag varierar: prioriteringsskäl, icke uppfyllda grundläggande krav enligt 
förordning och föreskrift, som spaltmetersproduktionskrav och andel av redaktionellt 
innehåll, bristande självständiga redaktionella resurser eller inkomplett ansökan. Det 
avslagsskäl som det främst hänvisas till är prioritering, eftersom stödet lämnas ut efter mån på 
medel. 37 av 659 avslag motiverades med ”att mediestöd lämnas i mån av tillgång på medel” 
och att ansökan prioriterats bort till förmån för andra som, enligt en samlad bedömning. I en 
sådan bedömning tas särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning som planerade insatser kan 
förväntas bidra till syftet med mediestödet och att områden som helt saknar journalistisk 
bevakning prioriteras. Vidare ska mediestödsnämnden ta geografisk spridning och 
långsiktighet av stödet i beaktning vid prioriteringsbedömningar.  
 Ytterligare en konsekvens av att stödet lämnas i mån av tillgång på medel är att samtliga 
som beviljades stöd fick en mindre summa än vad de ansökt om: För vissa rörde det sig om 
tiotusentals kronor mindre, medan andra fick hundratusentals kronor mindre och ungefär 
hälften av det ansökta beloppet. Ingen erhöll det maximala beloppet om 1 000 000 kronor 
fastän 20 ansökningar ansökte om det. Problematik om oklarheter i hur mycket pengar det 
finns har lyfts i fler intervjuer med både mediala och politiska aktörer (Intervju 26). Faktum är 
att press- och mediestöd delar budgetpost och presstöden är rättighetsbaserade, uppfyller den 
ansökande kriterierna har denne rätt till dem medan ingen har rätt till mediestöd för lokal 
journalistik.10 I en tid då allt fler aktörer blir presstödsberättigade, eftersom 
hushållstäckvidden sjunker, blir presstöden allt dyrare så även mer pengar satsas på denna 
budgetpost går rättighetsbaserade stöd före de villkorade.11.Det är således svårt att veta hur 
mycket pengar som blir över till stödet för lokal journalistik efter att presstöden betalats, som 
sedermera sedan måste prioriteras mellan de ansökanden.   
 Sammantaget kan stödet upplevas som svårt att förstå främst av två skäl: bedömning om 
vad som är ett område med svag bevakning och oklarheter gällande hur mycket pengar som 
kan delas ut. Att planera en insats som ska motiveras i ansökan är utmanande för de 
ansökande när prioriteringsbedömningar bryts ner till fall-till-fall-nivå och de inte vet vilka 
pengar de egentligen har att söka om. Ett skäl för avslag kan vara att pengarna prioriteras till 
andra områden, som egentligen har liknande förutsättningar enligt verktygen nämnden 

 
9 Av 130 ansökningar beviljades 64, 65 avslogs och en avskrevs. 
10 2019 betalades omkring 511 miljoner kronor ut i driftstöd och 31 miljoner i mediestöd för lokal journalistik 
(MPRT 2019c).  
11 Till år 2020 förstärks anslaget för press- och mediestöd med 140 miljoner (Kulturdepartementet 2019). 
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använder för att uppskatta medial bevakning. Helhetsbedömningar består emellertid av flera 
parametrar, men bidrar till en viss haltande tydlighet för den som ansöker om stöd. 
 
5.3. Analyskategori 3: Ambitioner och kapacitet 
Förra kategorin samlade perspektiv på hur stödmottagarna förstod stödet och hur förståelsen 
av detta kunde leda till otydligheter i ansökningsprocessen, som är det första steget för att 
omsätta stödet i praktiken. Detta avsnitt fokuserar på vad mediala aktörer vill och kan göra 
med stödet. 
 Som nämnt ska relativt omfattande beskrivningar om hur stödet ska användas samt om 
stödet ska bibehålla, utöka eller starta bevakning anges i ansökningarna. Främst har medier 
ansökt om stöd för utöka bevakning av en ort som tillhör mediets bevakningsområde, samt för 
att bibehålla och delvis förstärka bevakning i ett redan bevakat område, men stöd har också 
beviljats för bevakning som kommer att startas upp (t.ex. Dnr 19/01291; Dnr 19/01292). 
Genomgående hänvisar ansökningarna till lokaljournalistikens demokratiska värde och 
ansökande uttrycker oro för att behöva skära ner i bevakningen på området utan den 
finansiella förstärkning som stödet kan ge (t.ex. Dnr 19/01362; Dnr 19/01096). Vad de 
ansökanden vill göra med stödet i mer konkreta termer är ren upprätthållning av den befintliga 
bevakningen som inte kan finansieras annars och i mindre dramatiska ordalag bibehålla 
befintlig bevakning (t.ex. Dnr 19/01096; Dnr 19/01352; Dnr 19/01357), etablera 
lokalredaktioner (t.ex. Dnr 19/01346), anställa journalister med ansvar för bevakning av det 
specifika området (t.ex. Dnr 19/01362) samt köpa in frilansmaterial (t.ex. Dnr 19/01314). 
 
 ”Vi ansöker om stöd för att bibehålla vår nuvarande reportertjänst för Oxelösund.  
 Tjänsten är på 80 procent. Utöver det ansöker vi också om stöd till en frilansbudget  

som ska användas för att bevaka kommunen när den ordinarie reportern är sjuk eller 
ledig. Detta kommer inte bara att leda till att nuvarande bevakning av kommunen 
bibehålls, frilansbudgeten kommer i sin tur att leda till en mer omfattande bevakning av 
Oxelösund och en ökad produktion av journalistik om området.” (Dnr 19/01314, 
bifallen) 

 
 ”Daglig närvaro och bevakning av det lokala politiska systemet, näringslivet och  
 civilsamhället är en grundförutsättning för att vi ska kunna fullgöra vår vision om att ge  
 medborgarna med kunskap om sitt lokalsamhälle. Genom en fortsatt hög lokal närvaro  
 kan vi bidra till en livaktig demokrati och ett högt samhällsengagemang.” (Dnr  
 19/01298, avslagen) 
 
Vad mottagarna kan göra med stödet i praktiken kan inte ansökningsprocessen tala om. För 
detta är intervjumaterialet och implementeringsfasen central. Som tidigare avslöjats fick ingen 
som beviljats stöd den summa de gjort anspråk på, men likväl har stödet omsatts i 
verksamheten. Mediala aktörer beskriver insatser för att stärka lokal journalistisk bevakning 
som i hög grad instämmer med sådana som angivits i ansökningarna. Nya journalister har 
anställts – främst genom projekttjänster – för att stärka den lokala journalistiken (Intervju 01, 
03-07, 11-14 & 18-21), tjänsteutrymmet för befintliga anställningar har utökats 
anställningsgrader (Intervju 05 & 15-16), redaktioners arbete har omstrukturerats för att 
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fokusera på specifika områden (Intervju 05-06 & 15), mer frilansmaterial har köpts in 
(Intervju 07, 14 & 18-19). Stödet har också använts till att förstärka det vardagliga arbetet 
med vikarier när ordinarie personal är frånvarande, marknadsföra den utökade bevakningen 
gentemot läsarna och vidmakthålla en befintlig bevakning (Intervju 05, 14-15 & 19-20). 
Genom insatserna har inte bara den bevakningen försäkrats och ökat, utan respondenterna 
beskriver också att journalister kunnat lägga mer tid på fördjupande och granskande 
journalistik, som tar mer tid än vardaglig nyhetsrapportering och på vis levererat en bättre 
produkt (Intervju 13 & 17).  
 Utan stödet hade de allra flesta utökade insatserna inte kunnat satsas på likväl som 
stödet har varit viktigt för att bibehålla bevakning, som kanske inte hade kunnat upprätthållas 
i samma omfattning annars. (tex. Intervju 01, 03-07 & 13-21).   
 

”Hade vi inte fått de här pengarna, hade de här tre personerna inte kunnat jobba. Och 
jag tror vi hade låtit de områdena varit ganska obevakade, för vi måste prioritera: Vi 
har de resurser vi har, de måste vi använda där de gör mest nytta. Vi har kunnat rikta 
pengarna mot områden vi inte har råd att bevaka. Det har verkligen gått dit de ska, ett 
demokratibidrag har verkligen fallit väl ut.” (Intervju 18) 

 
Aspekten om mottagarnas kapacitet att bruka stödet rymmer också vad de inte kan göra. En 
avslagen ansökan och inga pengar alls är definitivt ett hinder i fråga om vad mediet de facto 
kan göra med stödet, oavsett ambitioner. Flera respondenter har inte erhållit stöd för samtliga 
ansökta områden och två inte alls. Offensiva satsningar med nyanställningar har uteblivit 
liksom mer ambitiösa granskningar – tid och resurser saknas. Medier har till och med slutat 
bevaka vissa områden för att resurserna inte räcker (Intervju 02, 05, 07-08, 13-14 & 16-17). 
 

”Man hade kanske varit mer ambitiös med olika grävprojekt, om det funnits mer 
resurser. Vi har en lång tradition av att mätta mun efter matsäck och leva efter de 
resurser vi har. Men vi hade kanske fått in en ungdomssatsning, som inte ryms inom de 
vanliga ekonomiska ramarna.” (Intervju 05) 

 
Det är emellertid inte bara uteblivet stöd som kan begränsa kapaciteten att genomföra insatser. 
Respondenter som erhållit stöd menar att stödet är för kortsiktigt: stöd ansökes om från år till 
år och erhållet stöd ska användas under ett kalenderår. År 2019 fick de ansökande besked om 
bifall eller avslag i juni, vilket lämnar aktörerna med ett halvår kvar att använda hela summan, 
det som kvarstår måste återbetalas vid årsskiftet (Intervju 01, 03-07, 13-14, 16-19 & 21).  
 

”Det är jättebra att kunna peka på att vi har en kontinuerlig och bra bevakning (…) 
men det behövs också en ganska lång tid för att kunna bygga upp den bevakningen.” 
(Intervju 04) 

 
Kortsiktigheten skapar risker där tre stycken utmärker sig. Den första är att ovissheten i att 
upprätthålla den stödfinansierade bevakningen. Förutsatt att ansökningsprocessen tar lika lång 
tid nästa år, kommer medierna inte kunna finansiera de insatser som är förknippade med 
stödet med stödpengar under det första halvåret, även om de blir beviljade stöd igen. Detta 
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leder direkt till den andra risken som följer mediernas benägenhet att satsa eller inte som i sin 
tur vidrör planeringen av den övergripande verksamheten: kommer de att få stöd igen, vad 
händer om de inte skulle beviljas stöd, och hur mycket pengar kommer de att kunna få i stöd? 
 

”Vi måste bestämma oss för om vi ska tro och chansa på stödet om vi får stödet nästa 
år eller inte. Tror vi inte det, då måste vi dra ner en verksamhet så vi inte står där med 
kostnader som vi inte vet om vi kan klara.” (Intervju 01) 

 
”Ska vi köra på det vi tidigare tyckt vi inte haft råd med, eller ska vi lägga ner och söka 
nya pengar, och köra på ett halvår till?(…) Om syftet är att säkra lokal journalistik, 
behöver man mer långsiktighet.” (Intervju 07) 

 
”Vi är en bransch som inte kan chansa om 4 miljoner. Jag gamblar ju, jag har folk 
anställda. Det är pengar jag måste ta igen på hösten om jag inte får något stöd.” 
(Intervju 19) 

 
Den sista risken är kontinuiteten i bevakningen. Flera medier har satsat på utökad bevakning 
antingen på en ort de inte bevakat i samma grad tidigare, eller på en ort där de haft bevakning 
men tvingats skära ner på grund av finansiella utmaningar. Att utöka eller starta upp närvaro 
tar tid, både vad gäller att sprida budskapet att mediet bevakar orten, och framför allt att nå 
sin läsarkrets och att bygga en relation till denna (Intervju 13-14 & 19). Flera medier bevakar 
orter där de tidigare minskat eller avslutat bevakning, vilket har skadat förtroendet för 
lokaltidningen bland lokalinvånarna, som nu måste repareras. Om bevakningen bara ska ske 
stötvis när stödpengar finns, kommer kontinuiteten att brista och de som drabbas av detta är 
främst lokalinvånare.  

 
”Vi har ju gjort marknadsföring och artiklar om att vi förstärker bevakning. Det 
handlar om det här stödet. Det är alltid väldigt svårt att få läsarna att förstå hur våra 
förutsättningar är. Får vi inte det här stödet, blir det mindre material om de här 
kommunerna, mindre djupgående. (…) Det blir en pedagogisk utmaning för oss, att 
förklara för läsarna varför det blir sämre igen.” (Intervju 13) 
 
” Vi har minskat i betydelse där uppe och det är svårt att vinna tillbaka det. ’Ni har er 
själv att skylla’ tycker vissa, för att vi har lämnat. Jo men vi hade fa-an inte råd [att 
fortsätta bevaka orten].” (Intervju 03) 

 
Sammanfattningsvis har mediala aktörer ambitiösa visioner för vad de vill göra för att stärka 
tillgången till lokal journalistik. Med den nuvarande utformningen av stödet kan 
stödmottagarna till stor del använda detta till insatser som går i linje med visionerna, men 
kapaciteten att göra långsiktiga satsningar inskränkt av stödets utformning med korta 
anslagsperioder som genererar osäkerhet och risker för stödmottagarna.  
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5.4. Analyskategori 4: Lokala förutsättningar 
I tidigare studier framträder en förekomst av lokala variationer och detta stöd verkar i olika 
miljöer. Lokala miljöer behöver sedermera inte vara en geografisk plats: det kan handla om 
branschspecifika eller organisatoriska villkor, men också sociala faktorer. De rådande 
marknadsvillkoren mediala aktörer upplever har redan redogjorts för, men finns det andra 
förutsättningar som kan påverka mediala aktörers reaktion på stödet? 
 I intervjuerna har mediala aktörer frågats om deras läsarrelation och hur de upplever 
samhällen de bevakar. Eftersom stödet i sig är väldigt medborgarorienterat, är läsarna vitala. 
Fastän traditionella nyhetstidningar enligt statistik är ett stagnerande medium, vittnar samtliga 
mediala aktörer om en nära läsarrelation (Intervju 01-21). Denna tar i uttryck genom att läsare 
interagerar med sin lokaltidning, de hör av sig med både ris och ros, tipsar om nyheter och 
evenemang på orten, och fysiska besök av läsare på lokalredaktioner förekommer, om än i 
mindre utsträckning idag än för några år sedan. Flera respondenter poängterar att de har ett 
starkt förtroende och att invånare litar på lokaltidningen.  
 I den första analyskategorin framträdde betydelsen av lokal journalistik på mindre orter, 
där närvaro av lokal bevakning och omnämnande i lokaltidningen ibland ter sig väldigt 
betydelsefull för vissa mindre orter. Detta kan dock divergera mellan orterna: för vissa mindre 
orter är det inget konstigt i att få den synligheten. Det finns dock orter där lokaltidningen är 
oerhört stark med en bred lokalkännedom: tidningen är en egen institution (Intervju 01, 03, 
06-07, 13-15 & 17-19). Generellt tycks lokaltidningen vara viktig på flera mindre orter 
utspridda i hela landet och läsarrelationen indikerar att lokala medier i hög grad är relevanta 
för lokalinvånare, men det kan finnas skillnader i betydelsen av att synas och bli bevakad 
mellan samhällen. Det finns skillnader i synen på lokalredaktioner, där bevarandet av 
lokalredaktioner av yttersta vikt för några medan andra ser en annan utveckling, till exempel 
inköp av frilansmaterial.  
  
 ”Det sista jag ger upp är lokalredaktionerna.” (Intervju 05) 
 
 ”Vi försöker bevaka hela länet, men eftersom vi har mindre resurser blir vi mer  
 fokuserade där det bor mer människor. Vår ambition är att vara överallt, men det är  
 väldigt svårt att vara på plats över allt. Men jag tror inte på någon utveckling, där vi  
 har nya lokalredaktioner. Det tror jag inte gynnar lokal journalistik, men vi kan ändå  
 ha människor som bevakar.” (Intervju 04) 
 
Lokala förutsättningar kan som ovannämnt beröra organisatoriska villkor. Detta har berörts 
tidigare, då genom ansökningsprocessen som var administrativt krävande. Ägandeskapet av 
medier har förändrats och koncentrerats. Företagsformen kan avgöra vilka resurser som finns 
att till exempel formulera en ansökan och därmed påverka möjligheten att erhålla stöd, fastän 
även större bolag tycker processen var väl byråkratisk (Intervju 02-03 & 08). Koncentrerat 
ägandeskap kan dock generera begränsningar. Många medier är systertidningar med olika 
titlar men samma ägare och delar material mellan varandra, vilket skär ner mängden unikt 
redaktionellt material som är en förutsättning för att få stöd. En respondent menar att detta 
visar att stödet inte är verklighetsförankrat i det moderna medielandskapet, där medier i en 
högre grad delar innehåll och hur materialet det paketeras (Intervju 17). Detta går att härleda 
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till frågan om stödets teknikneutralitet, som enligt tidigare kritik känts lite oviss: de mediala 
aktörerna är medvetna om den digitala transformationen och gör anpassningar efter denna, 
tidningarna är inte enbart pappersbaserade längre (Intervju 01-22). 
 Tätt förknippat med organisatoriska villkor finns mediets natur. De flesta som erhållit 
stöd är traditionella medier och något större mediehus. Två respondenter med mindre 
organisationer arbetar tätt med vad som idag kan benämnas som hyperlokal media, då genom 
att låta invånare delta i nyhetsrapporteringen. Detta kan skapa inkludering och en möjlighet 
att skildra sitt samhälle på ett sätt som lokalinvånare känner igen (Intervju 07-08). En 
gemensam berättelse är viktig för ett lokalsamhälle. Utöver grävande journalistik bidrar likväl 
kortare referat och rapporteringar från årsmöten, marknader och bilolyckor till denna 
berättelse som medier förmedlar. För detta krävs det inte en utbildad journalist, menar en 
respondent, utan det är ett bra tillfälle för lokalinvånare att producera innehåll för mediet 
(Intervju 02).  
 Från politiskt håll är stödet för lokal journalistik inget branschstöd, utan ett 
demokratistöd (Protokoll 2017/18:132). Vad som framkommer av flera respondenters 
reflektioner är att journalisterna är primära för att skapa kvalitetsjournalistik till medborgarna. 
Att vara journalist idag är annorlunda än förr, då arbetssysslorna är något fler: de ska både 
fotografera, redigera och formge material, som tar tid från till exempel grävande journalist 
(Intervju 10). Högkvalitativ lokaljournalistik är dyrt att producera då det kräver tid och 
resurser (Intervju 01-21) och respondenter har intygat att förstärkta resurser med mer personal 
har bidragit till att kunna producera mer kvalitetsjournalistik. 
 Därtill framför respondenter perspektiv på anställningsformer och anställnings-
benägenhet av journalister som en fråga om kvalitetsjournalistik. Journalistbranschen är sedan 
tid tillbaka en osäker sådan. Antalet tjänster har minskat genom åren och det råder sannerligen 
ingen inflation på fasta tjänster, flera av de nyanställningar som stödet genererat är 
projektanställningar. Vikten av att ha en journalist som kan sitt område är framträdande i flera 
respondenters beskrivningar av lokalbevakningen. En verksam journalist bygger kontaktnät 
inom både politik och näringsliv, men också bland lokalinvånare. Det kräver ett gediget 
arbete och tid för att bygga sådana nätverk och lära känna sin lokala omgivning, som på sikt 
stärker möjligheterna att genomföra ett högkvalitativt journalistiskt arbete. 
Kvalitetsjournalistik förutsätter kompetenta journalister och idag finns det en oro att förlora 
kompetens (Intervju 04, 09-11, 13 & 18-19). 
 
 ”Om man är en duktig nyhetsredaktion, jobbar på, ligger på, hittar det som är bäst för  

våra läsare, då får man kärlek tillbaka. (…) Det finns inga journalister som har tur, tur 
har man när man gör det hårda, dagliga arbetet.”  

 (Intervju 18) 
  
Ytterligare en aspekt på personalsatsningar berör ålder på journalister. Det journalistiska 
hantverket kräver fältarbetsvana och det tar tid att lära sig den lokala omgivningen, nya 
journalister måste få börja någonstans En respondent lyfter att de har en hög medelålder på 
sina journalister som förvisso besitter stor kunskap och erfarenhet om yrket, men 
nyrekryteringen är viktig dels för att på sikt kunna ersätta dessa men även för att nå ut till nya 
målgrupper. Logiken baseras på att yngre journalister kan ha en annan förmåga att producera 
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material riktat mot en yngre publik som i regel inte tillhör lokala nyhetstidningars främsta 
konsumentgrupp (Intervju 05). 
 På ett övergripande plan kan de lokala förutsättningarna sammanfattas med har de 
mediala aktörerna utmaningar och arbetar med teknisk utveckling, men de besitter fortfarande 
en relevant samhällsposition i lokalsamhällen. Lokala mediers ställning kan skiljas mellan 
samhällen, men någon förklaring till det återfinns inte i materialet. Ur materialet framträder 
däremot branschspecifika förutsättningar, som möjligheten att producera lokal journalistik 
som förutsätter att ha kompetent personal. Aktörerna har också skilda syner på hur de vill 
producera journalistik: för några är lokalredaktioner primärt för att lokal journalistik, medan 
andra arbetar med frilansare och hyperlokala modeller. Utöver detta kan ägandestrukturer och 
produktionsmetod ge medier olika förutsättningar att ansöka om och erhålla stöd.  
 
5.5. Analyskategori 5: Värdeskattning 
Att uppskatta ett slags värde på stödet kan vara abstrakt, särskilt i en pågående 
implementeringsprocess, men med utgångspunkt från lokal och nationell nivå och vägledning 
av instrumentella och symboliska värden kan detta analyseras. 
 Stödets instrumentella värde på lokal nivå ter sig relativt uppenbart. Stödpengarna har 
omsatts till reella insatser som i en stor utsträckning inte hade genomförts utan stödpengarna. 
Vad utfallet för detta blir står till framtiden att avgöra, ett par respondenter uppger att 
prenumerationerna stigit i områden där de utökat sin bevakning men andra säger också att det 
är ett för tidigt skede för att mäta effekter. I vilket fall praktiseras satsningar för att stärka 
lokal bevakning på vita fläckar-områden. Flera respondenter uppger att möjligheterna att 
genomföra det övergripande uppdraget förstärkts i och med stärkta resurser och att de kan 
leverera en bättre produkt till invånarna (Intervju 03-05 & 16-22).  

 
”Det är vad invånarna och prenumeranterna ska få ut, som är den viktigaste effekten. Vi 
är transparenta om vad stödet kan göra. Det är svårt att finansiera journalistik på små 
orter över en längre tid. Det är en utsatt bransch, och journalistiken står på spel.” 
(Intervju 17) 

 
Respondenter indikerar att stödet har haft betydelse i andra uttryck än rent instrumentella, det 
vill säga symboliskt. Till exempel berättar en mindre aktör att stödet kom som en 
kvalitetsstämpel för dem och blir ett slags bevis på att deras verksamhet gör relevant lokal 
journalistik (Intervju 21). Bortom de rent praktiska sakerna, tycks stödet har kommit med en 
strimma av hopp och framtidstro i verksamheten där dystra prognoser är vanliga. 
Verksamheten fått en knuff i rätt riktning, där den lokala journalistiken står i fokus (Intervju 
01, 06-07, 17 & 19). Vikten att få tillskott i personalstyrkan ger inte bara resurser att klara av 
mer och djupare bevakning. Tidigare enmanslokalredaktioner som bemannats med ytterligare 
en journalist har denne en kollega att utveckla tankar och bolla frågor med. Med nya kollegor 
tillkommer dessutom kompetens och nya idéer att utveckla verksamheten på (Intervju 04, 13 
& 19). Utöver detta, har de mediala aktörerna mötts av positiva reaktioner och glada tillrop 
från invånare som uppskattar de satsningar som genomförs (Intervju 03, 13-14, 18-19 & 21).  
 
 ”Det har på något vis varit stärkande att statsmakten visar en inriktning att man vill  
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 satsa på lokal journalistik (…) Sen går det inte att bedriva journalistik på vackra ord,  
 men det är en annan sak.” (Intervju 01) 
 

”Läsarna ser väldigt fort att vi gör någonting. Vi får mycket hejarop i en kommun vi 
inte varit alls på väldigt många år. Det är väldigt positiva reaktioner. Sedan är ju biten 
mellan positiv reaktion och att betala för ett abonnemang.” (Intervju 14) 
 

På nationell nivå kan stödets instrumentella värde ses i ett helhetsperspektiv på vad insatserna 
betyder för branschen, där distinktionen mellan de som fått stöd och inte fått stöd blir 
tydligare. Stödets instrumentella värde kan härledas till praktiska effekter av statligt stöd till 
en oberoende mediemarknad. Statliga stöd till oberoende medier är, som tidigare skrivet, 
inget nytt fenomen. För vissa ses statliga stöd som i princip oproblematiskt och att alternativet 
att inte ge pengar till en demokratibärande bransch är sämre. Stödet ska inte styra mediers 
innehåll och detta anses som riskfritt då det, trots sin riktade karaktär, fortfarande lämnar 
frihet för utförare att bedriva verksamhet på journalistiska grunder (t.ex. Intervju 01, 15-16, 
24 och 27). Andra uttrycker det bästa vore att media klarade sig utan stöd, men ser samtidigt 
nödvändigheten av det under en omstruktureringsfas där intäkter och kostnader ska komma i 
balans (Intervju 05, 07 & 20-21). Men stöd kommer med risker, understryker såväl mediala 
som politiska aktörer, som menar att ekonomisk självständighet är den största garanten för 
frihet (Intervju 17, 20 & 23). En risk är att medier anpassar sin verksamhet mot stödvillkoren 
för att erhålla detta och i ett sådant fall styr stödet hur oberoende medier arbetar, även om 
staten inte styr innehållet (Intervju 17). Av det totala anslaget för oberoende mediet är själva 
stödet dock en väldigt liten andel, och tidigare i analysen har det framkommit en osäkerhet 
hur mycket pengar som kommer att kunna utbetalas för denna stödform. Detta gör att värdet 
av stödet minskar, eftersom det i realiteten är en förhållandevis liten andel som dessutom 
riskerar att bli ännu mindre.  
 Någonting som vid upprepande tillfällen kommer på tal under intervjuerna är public 
services, främst SVT och SR, aktivitet och verksamhet. Det råder emellertid en blandad syn 
på public service bland de mediala aktörerna, där vissa respondenter uttrycker att de överlag 
är mycket positiva till public service (Intervju 08-09 & 15) medan andra påvisar en skepsis på 
grund av grumliga gränserna om deras uppdrag är vad gäller lokalbevakning. Flera 
respondenter delar en bild där public services lokala närvaro inte är särskilt framträdande, 
men att de återger nyheter som kommersiella medier producerat och som läsare, lyssnare eller 
tittare kan ta del av utan kostnad. Det finns önskan om att public services uppdrag ska 
tydliggöras liksom hur de ska förhålla sig till kommersiell media bör förtydligas (t.ex. 
Intervju 07, 12-13, 19 & 22). Ett alternativ är att man ger public service i uppdrag att bevaka 
hela landet och ersätta den lokala journalistiken, men det är knappast den önskvärda lösningen 
förutsatt att man vill upprätthålla en oberoende mediesektor (Intervju 05, 13 & 17). Två 
respondenter uttrycker tydligt att public service ägnar sig åt ohederlig konkurrens, då de 
bryter mot var deras sändningstillstånd tillåter dem till att göra. Enligt detta ska producera de 
radio och tv, inte skriven text, vilket produceras kontinuerligt via digitala kanaler (Intervju 18 
& 20). 
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”Att driva upp en digital betaltjänst, lokalt, att lyckas med det samtidigt som staten via 
sin public service-verksamhet erbjuder samma produkt som upplevs gratis – vilken 
annan bransch skulle acceptera det?” (Intervju 20) 

 
Public services roll lyfts främst under frågan om hur stödet kommer fungera och hur 
mediepolitiken bör utvecklas. Till exempel beskrivs det som närmast en paradox att politiken 
inrättar ett nytt stöd, samtidigt som de finansierar public service som driver – vad som 
beskrivs som – konkurrerande verksamhet. I detta fall blir stödet mer av ett symboliskt värde, 
som påvisar aktion utan egentlig verkan om staten konkurrerar mot kommersiell media. 
 Vad gäller mediepolitiken förordar flera respondenter ett holistiskt perspektiv, där ett 
enskilt stöd varken är en lösning eller försäkran för lokal journalistiks överlevnad. För detta 
krävs åtgärder från flera fronter och i olika former för att skapa förutsättningar för att bedriva 
oberoende journalistisk bevakning. Detta berörs av frågor om vilken digitalmoms mediala 
aktörer ska betala och hur globala jättar som tar annonsintäkter och inte betalar skatt i Sverige 
bör hanteras (Intervju 01-22). TU var remissinstans till propositionen och ansåg i enlighet 
med av medieutredningen föreslog, att det gamla presstödet skulle reformeras och ersättas 
med mediestöd bestående av teknikneutrala produktions- samt innovations-och 
utvecklingsstöd och ett distributionsstöd för papperstidningar (Prop. 2017/18:154). 
Regeringen valde en annan väg där detta stöd blev kontentan, men TU:s åsikt kvarstår och 
delas med flera andra aktörer, som tror det är nödvändigt med en omfattande reformering av 
presstödet som är anpassad till samtida marknadsvillkor (Intervju 01-04, 13, 16-17 & 20-22). 
Att reformera om ett presstöd innehåller emellertid flera dimensioner att ta i beaktning, vilket 
en politisk aktör (Intervju 26) framhöll i en intervju: när kan papperstidningen överges, hur 
mycket ska gå till att utveckla nya tekniker och hur lång tid tar det, hur mycket resurser ska 
avvaras för att upprätthålla lokal bevakning? 
 Sist men inte minst har stödets kortsiktighet kritiserats vilket berör stödets värde. För att 
skapa ett värde på mer än ett symboliskt plan, krävs långsiktighet för att stötta medier i en 
övergångsfas där en ny affärsmodell ska konstrueras. Som exempel föreslår några 
respondenter att ett stöd borde ges för några år istället för ett år i taget (Intervju 03-04, 07, 14, 
16-17 & 20).  
 
 ”Vi har ett behov av långsiktighet. Ska man få någon viktig återverkan, då måste det  
 kunna finnas en förutsägbarhet så att vi kan se en bit framöver (…) Om det handlar  
 om branschens överlevnad, så borde politiken ta det i beaktning.” (Intervju 07)  
 
Sammanfattningsvis kan stödet uppskattas att ha ett tydligt instrumentellt värde på lokal nivå 
av de som erhållit stöd, där det även uppfyller ett visst symboliskt värde genom slags 
energiinjektion i en annars svår situation. På nationell nivå är värdet spretigare att bedöma: 
stödet kan inte ses i enskild kontext utan förstås i ett bredare helhetssammanhang. Stödet kan 
vara en pusselbit för att konstruera en ny affärsmodell, men är också just endast det. Stödets 
kortsiktighet tillsammans med osäkerheten om pengar blir över, gör att en heltäckande 
värdeskattning blir bräcklig – det krävs justeringar för att det ska generera ett omfattande 
värde som gör skillnad i praktiken.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att undersöka mediala aktörers reaktioner på det nya mediestödet 
för lokal journalistik då mottagarna för första gången kom i kontakt med detta. I detta kapitel 
redogörs studiens slutsatser i form av en policyreaktion, som sammanställs utifrån 
analyskategorierna implikationer. Därefter följer en diskussion av slutsatserna.  
 
6.1. Slutsats: Policyreaktionen 
På en övergripande nivå kan policyreaktionen sammanfattas som försiktigt positiv med ett 
mått av tveksamhet. Vad gäller stödets intentioner är samspelet (Hertting 2018) har mediala 
aktörer och politiken samma slutmål: att leverera en allsidig och oberoende nyhetsbevakning 
till medborgare. Mediala aktörer väldigt angelägna om att stärka den lokala journalistiken i 
enlighet med stödets syfte men däremot har den policyutformning som de möter i praktiken 
genererat reaktioner av osäkerhet. 
 I analyskategorierna har Lundquists (1987) tre implementationsvillkor tillämpats som 
verktyg för att utröna mottagarnas reaktioner. Den empiriska analysen påvisar brister som gör 
stödet svårt att förstå. Detta beror främst på tre skäl. Det första är att mediestödet ges ut i mån 
av medel och det är svårt att avgöra exakt hur mycket medel det finns att tillgå. Det andra är 
att det kan te sig otydligt vad som egentligen är ett obevakat område. Det tredje 
sammanknyter de två första, då mediestödsnämnden på grund av begränsad medeltillgång 
måste prioritera ansökningar vilket görs genom en samlad bedömning som kan vara svår att 
förstå. De mediala aktörerna tycker att bedömningarna ibland varit inkonsekventa och dessa 
otydligheter medför svårigheter för mediala aktörer att göra det som de verkligen vill göra 
med stödet. Ingen har beviljats den fulla summan som de ansökt om och vissa har fått 
ansökningar avslagna som de inte riktigt förstår varför. Stödet delar budgetpost med driftstöd, 
som blir allt dyrare då allt fler aktörer blir stödberättigade, och för att säkra stödet för lokal 
journalistik kan en separation inom budgetposten vara påkallad.  
 Beviljade stödpengar har förvaltats väl: mottagarna påvisar såväl stark kapacitet att 
genomföra insatser för att utöka, bibehålla eller starta upp lokalbevakning. Pengarna har 
omsatts i insatser helt i enlighet med stödets syfte och de kan genomföra omfattande insatser 
för att öka lokalbevakningen, vilket de i hög grad också har ambition att göra. Mottagare 
intygar att de inte hade kunnat göra dessa satsningar utan stödet, resurserna har således 
kommit väl till bruk. Dessutom har stödet skapat incitament för att öka bevakningen och gett 
energi till en bransch som oftast slås av negativa prognoser. Här har stödet sannerligen väckt 
positiva reaktioner som fått utlopp i praktiken. 
 Trots detta har förutsättningarna att genomföra insatser inte varit optimal och den 
främsta anledningen till det är att stödet präglas av en problematisk kortsiktighet, som stör 
mottagarnas kapacitet gentemot deras ambitioner med att omsätta stödpengar och producera 
kvalitetsjournalistik för dessa svagbevakade områden. Kortsiktigheten lämnar mediala aktörer 
med alternativen att ta ekonomiska risker i en redan ansträngd budget eller avbryta satsningar 
och störa kontinuiteten i bevakningen. Stödet blir således inte en hållbarhetsgaranti och med 
detta finns det ett missnöje bland mediala aktörer som menar att om stödet ska uppnå sitt syfte 
måste det komma med långsiktighet och kontinuitet. 
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 Kortsiktigheten drabbar branschen på andra sätt förutom att mediala aktörer kan behöva 
ta ekonomiska risker. Vikten av god journalistik har aktualiserats i det empiriska materialet 
och här ser jag att de politiska intentionerna utelämnat en viktig aspekt: nämligen 
journalisterna. Stödet må inte vara ett branschstöd, men utan bra journalister produceras ingen 
högkvalitativ lokaljournalistik. Projektanställningar av journalister kan försvaga 
förutsättningarna för att leverera detta och i förlängningen drabbas medborgarna: kontinuerlig 
rapportering viktig för att både skapa kännedom om att den finns men också för att bygga en 
relation och ett förtroende mellan mediet och invånarna. Mediala aktörer vittnar om en 
övergripande stark relation till läsare, men att förtroendet kan skadas vid minskad och hackig 
bevakning. 
 Stödet har gått till områden som klassificeras som småstäder eller landsbygd, vilka 
enligt Nygrens (2016) kategorisering lider av minskad bevakning och reaktionerna på att 
stödet riktas till dessa områden är positiva. Skillnader mellan mindre orter framkommer: från 
vissa lågt bevakade områden råder det lågt engagemang gällande lokaltidningar, medan 
lokaltidningen och synligheten i denna tycks vara väldigt viktig i andra liknande områden. 
Varför dessa skillnader finns kan indikera olika medborgaranda som Putnam (2011) 
identifierar, men studien kan inte presentera något robust resultat för detta.  
 Det är främst traditionella medier med pappersupplaga, men även några mindre aktörer, 
har erhållit stöd. Detta kan styrka att den journalistiska infrastrukturen förändrats där nya 
typer att göra journalistik på vuxit fram, som Nygren (2016) beskriver. Från reaktioner på 
stödet framkallas skilda perspektiv på frilansmaterial, befintlighet av lokalredaktioner och 
hyperlokal medborgarjournalistik, där det finns lokala variationer i tillvägagångssätt att 
genomföra lokalbevakning. Hur skillnader i nyhetsproduktion påverkar reaktionerna till stödet 
kan studien inte omfamna, mer än att det går att konstatera att skillnader förekommer. Därtill 
skiljer sig organisatoriska förutsättningar gällande möjligheterna att erhålla stöd. Dels kan det 
faktum att etablerade traditionella medieproducenter i högre mån får stöd indikera att rutin 
premieras, dels har reflektioner på ansökningsprocessen pekat ut denna som krävande både 
vad gäller tid och resurser där främst mindre organisationer hade det svårare. 
 Vad beträffar stödets värde genererar det ett tydligt instrumentellt värde på lokal nivå, 
där stödet inneburit en förstärkning av förutsättningarna att bedriva lokalbevakning. På 
nationell blir den typen av värde synnerligen suddigare, gräsrotsnivån sänder istället signaler 
om hur politiken på området borde utvecklas. Från reaktionerna efterfrågas en helhetsbild 
över mediepolitiken, där stödet kan vara en del av denna men inte en ensam lösning. Till 
denna helhet hör public services uppdrag, där flera mediala aktörer önskar tydligare 
linjedragning över deras befogenheter. Här kan stödet verka kontraproduktivt: varför ge stöd 
till lokal journalistik, om public services kanaler ska ompaketera material som kommersiell 
media producerat i en kostnadsfri förpackning? Därtill menar flera aktörer att systemet om 
statligt stöd till kommersiell media måste göras om i grunden för att anpassas till moderna 
villkor. Detta indikerar att medierna är beredda att anpassa sig – det gör de redan – och jag 
tolkar detta som att de efterfrågar en strukturomvandling i mediepolitiken, annars riskerar 
stödet att bli mest symboliskt i ett större perspektiv och utan progress på området kan den 
gamla affärsmodellen bli konserverad. När stödet appliceras i en mediepolitisk helhetsbild 
kan politikens genuinitet och trovärdighet verka haltande.  
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  Stödet för lokal journalistik är inget branschstöd – men det kanske är det som behövs? 
Oberoende media må vara en demokratisk angelägenhet, men om politiken menar allvar med 
att stötta detta bör medieproducenter ges en autonom branschstatus och inte ses som 
mellanhand för demokratisk upprustning. Stödet har skapat incitament för ökad 
lokalbevakning som medier inte hade kunnat genomföra annars vilket indikerar att ge 
förutsättningar för lokala medieaktörer att skapa journalistiken torde vara ett alternativt fokus. 
Policyreaktionen påvisar brister i stödets utformning där frånvaron av långsiktighet kan samla 
dem flesta: det är luddigt hur mycket medel som kommer att finnas och hur länge insatserna 
kommer kunna finansieras. Därtill reagerar flera mediala aktörer på public services roll, som 
till och med kan anses vara konkurrerande vilket aktualiserar frågan om ett statligt 
mediepolitiskt helhetsperspektiv och här finns det anledningar att fundera på vad stödet 
egentligen fyller för funktion. Förutsatt att en oberoende nyhetsbevakning är målet är det svårt 
att leverera den produkten utan mediala aktörer. Särskilt problematiskt blir stödet då det 
riskerar att till och med utsätta mottagare för ekonomiska risker när de utför ett demokratiskt 
uppdrag. Medier behöver stöd i den pågående strukturomvandling och för att stötta detta 
krävs branschorienterade insatser. Långsiktighet och stabilitet verkar utifrån den empirin vara 
efterfrågade ledord för den framtida mediepolitiska utvecklingen och det kan komma att 
krävas radikala förändringar för att skapa detta. Det är värt att förhålla sig ödmjuk till att 
förändring inte kan ske i ett slag, men utifrån de mediala aktörernas reflektioner tycks de stå 
redo att finna nya sätt att försörja sin verksamhet på. Återigen kan politikens trovärdighet 
anses som haltande – journalister är definitionen av gräsrotsnivå i fråga om lokal journalistik 
och om lokal journalistiken ska förstärkas torde genuina åtgärder ingå i en policy för deras 
demokratibärande arbetsuppgifter. 
 Av att döma av denna policyreaktion är mediala aktörer väl medvetna om de 
utmaningar de möter och välkomnar politiska åtgärder som stöttar dem i turbulent tid. Stödets 
utformning behövs emellertid justeras då det i sin nuvarande form kommer med såväl 
osäkerhet som risker för mottagarna. I förlängningen krävs det mer allomfattande 
mediepolitiska åtgärder för att stödet verkligt ska stärka den lokala journalistiken och därmed 
medborgares tillgång till oberoende nyhetsbevakning i det längre loppet. 
 Denna uppsats har fångat mediala aktörers policyreaktion på en helt ny politisk åtgärd. 
Eftersom studiens analysansats är anpassad efter det specifika ämnet är tillvägagångssättet 
inte direkt överförbar, men policyreaktioner kan sökas i andra pågående 
implementeringsprocess med anpassade analysinstrument. Studien har funnit symboliska 
värden på stödet i realtid och dessutom samlat samtida respons på en policy som riktar sig 
mot en bransch i hastig förändring och med stora utmaningar. Därtill har korrespondensen 
mellan mediala och politiska aktörer synliggjorts, där politikens trovärdighet kan anses som 
befintlig men inte tillräcklig, då stödet har brister och behovet av nya mediepolitiska lösningar 
inom en snar närtid aktualiserats.  
 
6.2. Diskussion 
Genom att studera en pågående process har direkta reaktioner som kan betona svårigheter i en 
bransch som svänger fort och som kan kräva snabbare lösningar kunnat synliggöras. Om 
politiker är övertygade om att lokal journalistik är en förutsättning för ett demokratiskt 
samhälle, hyser producenterna av detta ännu starkare tilltro till betydelsen av deras uppdrag. 
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Studien genererar frågor som är intressanta dels i anslutning till stödet men också för framtida 
statsvetenskaplig forskning.  
 Under 2010-talet har den digitala kommunikationen och mediekonsumtionen 
expanderat till en ny nivå. Medborgares kommunikationsnät förändrats och i Sverige har 
lokala nyhetstidningar inte längre monopol på nyhetsförmedling (Nygren 2019). På 
internetbaserade globala plattformar florerar nyheter med mer och mindre spekulativa inslag 
och i en samtid då vi har fått bekanta oss med uttrycken fake news och alternative facts 
behövs trovärdiga nyheter kanske som mest. Därtill satsar kommuner, det vill säga den 
makten som fri media ska granska, på externa kommunaktionskanaler för att sprida nyheter 
och information. Den journalistiska myllan har helt nya förutsättningar bland 
Facebookgrupper, hyperlokal journalistik och offentlig maktkommunikation, att bygga en ny 
affärsmodell i. Resultaten indikerar inga djupare beskrivningar lokala medieekologier 
(Nygren 2016), som förvisso inte studiens syfte att undersöka, men resultaten visar att aktörer 
ser olika sätt att producera lokal journalistik på. Detta är intressant, för det berör hur 
journalistiken som hantverk kan komma att utvecklas och förutsatt att journalistik antas ha ett 
tungt demokratibärande uppdrag är det en statsvetenskaplig angelägenhet. 
 I policyreaktionen kom jag fram till att skillnader mellan orter vad gäller betydelsen av 
lokal journalistik inte kan förklaras på ett mer adekvat sätt än att de förekommer och 
detsamma vad gäller skillnader i journalistisk infrastruktur. Å ena sidan är det utom studiens 
syfte, men å andra sidan kan det generera relevanta indikatorer för en reaktion på policyn och 
tidigare forskning har visat spår av sådana skillnader. Dessa brister kan bero på formulering 
av intervjufrågor. En studie som på ett fullgott sätt undersökt journalistisk infrastruktur i 
relation till olika samhällen hade krävt en tydligare medborgarprägel. Geografi tycks inte vara 
en tillräcklig förklaring och resultat med slutsatser om socialt kapital (Putnam 2011) kräver en 
djupare förankring i fler sociala faktorer än enbart mediekonsumtion och journalistisk 
infrastruktur. 
 Vad gäller själva stödet och lokala förutsättningar, noterar jag att stödet gått till främst 
etablerade medieaktörer men även till områden som klassas som småstäder och 
landsbygdskommuner, fastän även stora städers förorter och kranskommuner också riskerar 
att hamna i medieskugga (Nygren 2016). Visst rapporteras det från flera förorter – under 2019 
har tidningsrubriker handlat om gängvåld företrädelsevis från förorter till storstäder. Jag 
tänker på distinktionen vad nationell och lokal media ägnar sig åt och det sociala mervärdet 
som lokaljournalistik medför: vad det kan betyda för samhällen gällande självbild och 
representation med en nära lokalbevakning? Jag hävdar inte att gängskjutningar beror på brist 
av lokal journalistik, utan frågan är snarare vad lokal nyhetsbevakning har för betydelse för 
ett samhälle.  
 En utmaning för forskningen är att konkretisera demokratiska effekter och 
samhällsbetydelse av lokal journalistik trots att finns en bred konsensus mellan politik, 
producenter och även forskare om en rad demokratiska funktioner denna antas upprätthålla. 
Tidigare studier har dock svårt att visa kausalitet mellan förändrade konsumtionsmönster eller 
bevakningsgrader och reella demokratiska utslag. För att på sikt kunna förstå vad det är som 
ska försvaras måste vi lära oss mer om vad som händer om det försvinner. Studier som dessa 
kräver en annan utformning och framför allt mer tid då det kräver ett medborgarfokus och 
konkreta sätt att mäta implikationer för demokrati. Vad denna studie bidrar med ett perspektiv 
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där lokala nyhetsaktörer vittnar om ett samhälle där de fortfarande i hög grad är relevanta, 
oavsett vad statistiken säger, och att de bär speciell social innebörd.  
 Lokal journalistiks betydelse för vårt samhälle i allra högsta grad ett statsvetenskapligt 
problem då de berör frågor om hur medborgare bildar uppfattningar om samhället och allmänt 
demokratideltagande och utifrån den nära relationen som lokaljournalistik anses ha för 
demokratin är detta ett föremål för framtida studier. Jag har berört ett par perspektiv om 
lokala förutsättningar och vidare menar Strömbäck (2014) att forskning måste förstå hur 
medborgarna konsumerar media och vad som påverkar det för att i förlängningen se media 
som ett demokratiinstrument, eftersom reell tillgång till media inte är avgörande för att 
tillgodose information och kunskap. I spegeln av variationer av journalistisk infrastruktur, är 
detta intressant att studera i studier om demokrati på både nationell, lokal och regional nivå, 
men även opinionsbildning.   
 Att kalla stödet Bamseplåster på ett björnbett hade varit hårt: det har gjort skillnad på ett 
instrumentellt plan då flera mediala aktörer att kunna bevakningsinsatser i en utmanande 
vardag. Vad stödets närvaro egentligen betyder för en skakad mediemarknad är dock svårt att 
säga, vilket delvis kan bero på att stödet är nytt men också på grund av brister i stödet som 
genererat osäkra reaktioner: kommer det finnas några pengar kvar när allt fler får rätt till 
driftstöd och kommer de som har fått stöd nu att få igen för att upprätthålla de insatser som de 
inlett? Stödet kräver justeringar för att verkligt bli en gedigen och trovärdig räddningsaktion i 
demokratins namn istället för ett symboliskt plåster i ett större sammanhang. Det existerar en 
enighet mellan politik och producenter av lokal journalistik om att oberoende 
mediebevakning är en demokratisk angelägenhet och därmed ett gemensamt mål att sträva 
efter. Området erbjuder flera vägar att utforska för den framtida statsvetenskapliga 
forskningen och utöver själva ämnesområdet, kan dimensionen av policyreaktion appliceras 
på andra pågående implementeringsprocesser. 
 Denna studies slutsats talar för att mottagarna har reagerat på stödet för lokal 
journalistik med positiva tillrop men också med en efterfrågan på mediepolitisk 
ingenjörskonst som behövs omgående. Stödet är ett steg på vägen fram men endast som 
pusselbit och inte en ensam lösning. Hur detta utvecklas lämnar jag till framtiden att besvara.   
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Opublicerade källor: intervjuer 
Mediala aktörer 
01. Ansvarig utgivare och redaktionschef  
02. Ansvarig utgivare och redaktör 
03. Chefredaktör  
04. Chefredaktör  
05. Chefredaktör 
06. Chefredaktör och ansvarig utgivare  
07. Chefredaktör och ansvarig utgivare  
08. Chefredaktör och ansvarig utgivare  
09. Journalist  
10. Journalist  
11. Ledarskribent 
12. Ledarskribent  
13. Nyhetschef  
14. Nyhetschef  
15. Publisher och ansvarig utgivare  
16. Publisher och VD  
17. Redaktionell chef 
18. Redaktionschef  
19. Redaktionschef  
20. VD  
21. VD  
22. Jurist  
 
Respondenterna kommer från Alingsås Tidning, Arbetarbladet, Folkbladet, Hall Media, 
Jönköpings-Posten, Norrbottens Media, Nyhetsbyrån Järva, Piteå-Tidningen, Sörmlands 
Nyheter, Siljan News, Tidningar i Norr, Tidningsutgivarna (TU), TTELA, Upsala Nya 
Tidning, VK Media, Västerbottens Kuriren, Ystads Allehanda och Östersundsposten. 
 
Politiska aktörer 
23. Riksdagsledamot, Liberalerna 
24. Riksdagsledamot, Kristdemokraterna 
25. Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna 
26. Riksdagsledamot, Socialdemokraterna 
27. Tidigare riksdagsledamot, Miljöpartiet



 
 

  

BILAGA 1: Lagtext om allmänna och särskilda förutsättningar 
 
Paragrafer ur Mediestödsförordningen (SFS 2018:2053) som anger allmänna förutsättningar 
för mediestöd samt de särskilda förutsättningarna för stöd för lokal journalistik:  
 
Allmänna förutsättningar för mediestöd 
4 §  Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som 
   1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet,  
   2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och 
granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll,  
   3. är allmänt tillgängliga,  
   4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,  
   5. har en ansvarig utgivare,  
   6. följer god medieetisk sed, 
   7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med 
funktionsnedsättning, 
   8. är riktade till en svensk målgrupp, 
   9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), och 
   10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring). 
 
Särskilda förutsättningar för stöd för lokal journalistik  

10 §   Stöd för lokal journalistik får lämnas till allmänna nyhetsmedier för insatser för 
journalistisk bevakning av områden med svag bevakning. Frågan om ett område har svag 
journalistisk bevakning ska bedömas utifrån i vilken omfattning området bevakas av allmänna 
nyhetsmedier samt utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för 
journalistisk bevakning. 

Med ett område avses en kommun eller en del av en eller flera närliggande kommuner. 

11 §   Storleken på stöd enligt 10 § ska fastställas utifrån omfattningen av det allmänna 
nyhetsmediets journalistiska verksamhet i området. Stöd får högst uppgå till en miljon kronor 
per område. 

Stöd för lokal journalistik kan delas mellan två eller flera allmänna nyhetsmedier om en sådan 
fördelning bedöms bäst främja den journalistiska bevakningen av området. 

12 §   Stöd enligt 10 § får endast användas för kostnader som är direkt förknippade med den 
journalistiska verksamhet som det allmänna nyhetsmediet bedriver i området. 

  



 
 

  

BILAGA 2: Intervjufrågor till mediala aktörer 
 
Om stödets utformning 

- Hur ser ni på stödets utformning? 
 

- Hur tydligt upplever du att stödet är? 
 

- Hur anser du att fördelningen av stödet fungerat? 
 

- Har ni aktiva på mediemarknaden haft inflytande under framtagningsprocessen? 
 
Stödets omsättning 

- Om ni erhållit stöd: Vad har ni använt stödet för er verksamhet? Hade ni gjort detta 
annars?  

 
- Om ni inte erhållit stöd: Vad skulle ni ha använt pengarna till? Hade ni kunnat 

genomföra er verksamhet på annat sätt om ni fått stödet?  
 
Om stödets värde och funktion 

- Har stödet haft någon betydelse för er verksamhet? Om ja, på något annat sätt än rent 
finansiella? 
 

- Tror ni att stödet kommer att fungera? Kortsiktigt, långsiktigt? Finns det några risker, 
vad kan inte fungera? 

 
Om behov och mediepolitik 

- Hur upplever du att stödet kommit i tiden, har det varit efterfrågat?  
 

- Vad ser ni för behov av politiska åtgärder i branschen?  
 
Om lokal journalistik i samhället 

- Vilken relation upplever ni att ni har till era läsare? Upplever ni skillnader mellan 
samhällen ni bevakar? 
 

- Vad tror du att lokal journalistik bär för demokratiska funktioner? Hur tror du den 
enskilda invånaren gynnas av lokal journalistik?  

  



 
 

  

 
BILAGA 3: Intervjufrågor till politiska aktörer 

Mediemarknaden och politiken 

- Hur och varför anser du att det är legitimt att politik blandar sig in en marknad där 
principen är att media ska vara fri och beroende?  

 - Vad gör lokal journalistik för ett samhälle? 

Incitament till stödet 

 - Varför behövde politiken reagera just då?  

 - Vad betyder det rent politiskt att stötta oberoende media?  

Om uppfattade behov hos medieaktörer 

 - Vilka behov uppfattade du hos lokala medieaktörer? 

- Hur har ni i politiken införskaffat den information som behövs för att spåra behov, 
utforma ett förslag och fatta beslut?  

Stödets utformning  

 - Finns det någon idé om hur stödet kan omsättas i praktiken för att uppfylla sitt syfte?  

 - Vad tror du att stödet betyder för mottagarna?  

 - Tror du att stödet kommer att fungera? Kortsiktigt, långsiktigt? Finns det några risker,  
 vad kan inte fungera? 
  



 
 

  

BILAGA 4: Beviljade stöd för lokal journalistik 2019 
 
Medium Område Summa (kr) 
Blekinge Län 
Blekinge Läns Tidning Olofström 900 000 
 
Dalarnas Län 
Dalabygden Vansbro, Malung, 853 875 
 Sälen, Älvdalen 
Siljan News Gagnef 420 000 
  Leksand 500 000 
  Rättvik 900 000 
 
Gävleborgs län 
Arbetarbladet  Hofors  637 874 
   Skutskär (del av  354 375 
   Älvkarleby kommun) 
Din Lokaltidning I Sandviken  Hofors  360 000 
 
Hallands län 
Hallands-Posten  Hylte  500 000 
 
Jämtlands län, Västernorrlands län 
Jämtlands Tidning  Berg  400 000 
   Bräcke  400 000 
   Krokom  400 000 
   Ragunda  637 874 
Sundsvalls Tidning  Bräcke, Ånge  637 874 
 
Jönköpings län 
Jönköpings-Posten  Mullsjö  247 500 
   Vaggeryd  247 500 
 
Kalmar län 
Barometern Oskarshamns-  Torsås  500 000 
Tidning 
 
Kronobergs län 
Smålandsposten  Alvesta  380 000 
   Lessebo  380 000 
 
Norrbottens län 
Norrbottens-Kuriren  Boden   300 000 
   Jokkmokk  450 000 



 
 

  

   Kalix  540 000 
Norrländska Socialdemokraten  Boden  200 000 
   Gällivare  600 000 
   Jokkmokk  450 000 
   Kalix  360 000 
   Övertorneå, Pajala, 900 000 
   Överkalix 
Piteå-Tidningen  Södra Norrbottens   900 000 
   inland  
   (Arjeplog, Arvidsjaur, 
   Älvsbyn) 
 
Skåne län 
Kristianstadsbladet  Bromölla  500 000 
Ystads Allehanda  Simrishamn  500 000 
 
Stockholms län 
Länstidningen i Södertälje  Nykvarn  637 874 
 
Södermanlands län 
Eskilstuna-Kuriren  Flen  650 000 
Katrineholms-Kuriren  Vingåker  800 000 
Södermanlands Nyheter  Oxelösund  520 000 
Sörmlandsbygden  Oxelösund, Vingåker 400 000 
 
Uppsala län 
Upsala Nya Tidning  Heby  900 000 
   Älvkarleby  650 000 
 
Värmlands län 
Fryksdalsbygden  Sunne  900 000 
 
Västerbottens län 
Folkbladet Västerbotten  Dorotea  183 239 
   Malå  174 449 
   Norsjö  188 814 
   Vilhelmina  350 306 
   Åsele  183 239  
Lokaltidningen i Dorotea m.fl.  Storuman, Sorsele  684 374 
   Vilhelmina, Dorotea 84 136 
Västerbottningen  Bjurholm, Nordmaling 412 287 
Västerbottens-Kuriren  Bjurholm  284 812 
   Dorotea  380 427 
   Nordmaling  218 635 



 
 

  

   Robertsfors  284 812 
   Sorsele  364 644 
   Storuman  364 644 
   Vindeln  284 812 
   Vännäs  218 635 
   Åsele  380 427 
 
Västernorrlands län 
NordSverige  Sollefteå  92 964 
 
Västra Götalands län 
Alingsås Tidning  Herrljunga  525 780 
   Vårgårda  900 000 
Lokaltidningen Stenungsund  Orust  500 000 
   Tjörn  500 000 
Torslanda Tidning  Öckerö  322 335 
TTELA  Lilla Edet  671 490 
   Mellerud  500 000 
 
Örebro län 
Länsposten  Laxå, Östernärke  400 000 
      = 30 720 009 
  
(MPRT 2019c) 


