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Förord

Ett dramatiskt år börjar att gå mot sitt slut. Det har 
varit året då coronapandemin överskuggade allt 
annat. Det mänskliga lidandet och de ekonomiska 
konsekvenserna är än så länge svåra att helt över-
blicka. Politiskt har världen sett mer splittring och 
motsättningar, kanske tydligast exemplifierat av det 
oerhört jämna USA-valet.

I den här komplexa tiden har journalistiken verkat 
och påverkats. Årsboken lyfter flera perspektiv på 
utvecklingen:

En hel del är trots allt glädjande. Intresset för nyhe-
ter har ökat, behovet av saklig och relevant journalistik 
har gett fler läsare, lyssnare och tittare. 

Antalet lokala redaktioner minskar inte längre. Fler 
så kallade ”vita fläckar” har fått reportrar på plats 
och kommunerna är mer nöjda med den lokala bevak-
ningen jämfört med förra årets granskning. Om det är 
ett tillfälligt hack i den negativa kurvan eller en mer 
bestående utveckling återstår att se.

Bland utmaningarna finns fortsatt tuffa ekono-
miska förutsättningar för att bedriva traditionell jour-
nalistik, de globala jättarna tar allt större tuggor av 
annonskakan och finansieringsfrågan är om möjligt 
än mer kritisk. 

Debatten kring fake-news och mediernas ansvar och 
möjlighet att säga sanningen har debatterats. Efter-
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dyningarna av #metoo har fortsatt, med diskussioner 
om etik och ansvar. Det är frågor som Institutet för 
Mediestudier har fördjupat i publikationerna Uthängd! 
och Sanning, förbannad lögn och journalistik.

Public service firar framgångar, men har samtidigt 
blivit en politisk fråga och utmanas och kritiseras nu 
mer öppet än på länge.

Om läget för journalistiken skulle sammanfattas, 
så är det, symptomatiskt nog, en spegling av världen i 
stort – splittrat. Institutet för Mediestudier vill bidra 
till ökad förståelse och kunskap i en alltmer fragmenti-
serad värld. Med vetenskap och forskning som grund 
fortsätter vi att undersöka, utmana och debattera några 
av de mest aktuella frågorna inom journalistiken.
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