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Gränser i förändring?
Journalistik och kommunal information  
i det lokala medielandskapet

Carina Tenor*

När Örebro läns pressklubb ordnade en temakväll för 
mediefolk och offentliga kommunikatörer förra året 
blev det en hel del återseenden. Flera journalistkollegor 
har ju av olika anledningar bytt jobb och yrkesroll de 
senaste åren, och återfinns numera som kommunika-
törer på regionen, kommunen och universitetet. Rubri-
ken för paneldiskussionen var tillspetsad med flit ”Jour-
nalister versus kommunikatörer”, men visst brände det 
till ibland i mötet mellan två yrkesvärldar. Här är några 
av punkterna som kom upp under kvällen:

• Att mediechefer ser risk för en farlig obalans i att kom-
munikatörerna blir fler – inte minst ur perspektivet att 
journalistbranschen förlorar skickliga medarbetare 
och att medieföretagen får svårare att rekrytera.

• … att tillåta att viss rapportering bygger på press-
meddelanden kan ses som ett sätt att hushålla med 
resurser för att redaktionen ska få tid att göra andra, 
mer genomarbetade granskningar.

* Carina Tenor är doktorand i medie- och kommuniaktionsvetenskap vid 
Karlstads universitet. Hon har arbetat många år som reporter vid  Nerikes 
Allehanda och forskat om hyperlokal journalistik de senaste åren.
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• Att offentliganställda kommunikatörer kan ha en 
både krass och idealistisk bild av kommunikatörens 
möjlighet att informera om misstag eller brister i 
den egna organisationen.

• … men samtidigt påpeka att även medieföretag 
bryr sig om varumärket och bilden utåt – och därför 
 kastar lite sten i glashus.

• … och rent generellt är kommunikatörer rätt less på 
att ställas mot journalister, och menar att samhället 
behöver journalister OCH kommunikatörer.

I det här kapitlet fortsätter vi titta på det här med offent-
liga kommunikatörer och medielandskapet, men nu uti-
från Mediestudiers nya enkät med press- och informa-
tionsansvariga på 267 av landets 290  kommuner.

Förutom att be kommunerna att bedöma hur medie-
bevakad kommunen är, om vita fläckar-stödet haft 
effekt och om redaktioner lagts ner, så har årets enkät 
försökt ringa in olika skärningspunkter mellan kom-
munal information och journalistik. Syftet är inte att 
ställa två yrkesroller mot varandra – utan att hitta spän-
nande gränssnitt där yrkena möts, både när det gäller 
relationer och i känslan för det demokratiska ansvaret.

Enkäten visar bland annat att kommunikatörerna 
i allra högsta grad definierar sig själva som spelare 
i demokratibranschen, med medborgarna som den 
absolut viktigaste uppdragsgivaren och stor sam-
syn kring att kommunal information även ska belysa 
felaktigheter och misstag i organisationen. Att före 
detta journalister jobbar på nästan 70 procent av lan-
dets kommunala informations- och kommunikations-
avdelningar är en annan sak vi får reda på.
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267 kommuner har svarat – med ris och ros

Det här kapitlet bygger på en enkätundersökning 
med press- och informationsansvariga tjänstemän på 
Sveriges kommuner. Undersökningen görs för femte 
året i rad, och resultatet från tidigare år går att hitta 
i tidigare upplagor av Mediestudiers årsbok. Den för-
sta undersökningen genomfördes 2015/2016 i form 
av intervjuer på telefon och via mejl inom projektet 
Hyperlokal publicering på Södertörns och Malmö 
högskolor. Sedan 2017 är formen en webbenkät i sam-
arbete med Institutet för Mediestudier.

Årets enkät har besvarats av personer på 267 av lan-
dets 290 kommuner under perioden 22 september till 
2 oktober 2020, alltså en svarsfrekvens på 92 procent. 
Målet med enkäten är att få med hela landet – små 
kommuner som stora. Detta inte minst eftersom enkä-
ten är en del av underlaget för Mediestudiers kommun-
databas1 över var i Sverige det finns nyhetsredaktioner.

Enkäten riktar sig till tjänstemän med ansvar för 
informations- eller pressfrågor, och de som svarat 
är press- eller är kommunikatörer/informatörer (31 
procent), informations- eller kommunikationschefer 
(20 procent), pressansvariga (6 procent) samt övriga 
(18 procent), exempelvis kommunikationsstrateger, 
kommunikationsansvariga, presschefer, kanslichefer 
etc. I kapiteltexten används ofta titeln kommunikatör/ 
kommunikationsansvariga oavsett formell position, 
och enskilda kommentarer återges anonymt.

1 https://kommundatabas.mediestudier.se
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Varje år ställs några frågor som är desamma, andra 
byts ut för att hålla nere omfånget och få en hög svars-
frekvens. Årets nya inslag är 13 påståenden som valts 
ut för att belysa gränslandet mellan offentliga förvalt-
ningar och medieföretagen. Förhoppningen är att ringa 
in olika uppfattningar om relationen mellan kommu-
nens arbete och medierna, uppfattningar som bland 
annat kommit till uttryck i tidigare års intervjuer och 
frisvar. Detta har mötts av både positiva och negativa 
reaktioner. De positiva reaktionerna handlar om att 
området är spännande, aktuellt och tankeväckande – 
de negativa att frågeställningarna blir insinuanta och 
bygger på förlegade uppfattningar.

”Lokalmedierna är bättre nu”

De senaste åren har de svarande på kommunerna fått 
sätta ett betyg på sin lokala mediesituation, alltså en 
helhetsbedömning av hur väl de upplever att rappor-
teringen av lokala kommunala frågor sköts av lokala 
medier.

Betygsskalan går från 1 (uselt) till 7 (mycket bra). 
På frågorna om försämringar och förbättringar sak-
nas sällan kritiska omdömen (mer om det senare). Å 
andra sidan – om vi betraktar betyget 4 som medel har 
de lokala medierna skött sin kommunbevakning bättre 
än så varje år – och årets betyg är det högsta hittills:

• 2017: 4,4 
• 2018: 4,3
• 2019: 4,5
• 2020: 4,8
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Tabell 1. Kommunernas betyg (länsvis) på hur de lokala 
medierna sköter bevakningen av lokala kommunala frågor  
(en skala 1–7 där 1 är usel och 7 är mycket bra)

Län Betyg n=

Kalmar län 5.5 12

Blekinge län 5.2 4

Västernorrlands län 5.2 5

Östergötlands län 5.1 12

Hallands län 5 6

Uppsala län 5 6

Värmlands län 5 16

Skåne län 4.9 31

Västra Götalands län 4.9 46

Dalarnas län 4.8 13

Jönköpings län 4.8 11

Kronobergs län 4.8 8

Västmanlands län 4.8 9

Gävleborgs län 4.7 9

Stockholms län 4.6 26

Västerbottens län 4.5 15

Norrbottens län 4.2 12

Örebro län 4.2 12

Södermanlands län 4 7

Jämtlands län 3,8 6

Kommentar: n = antal kommuner per län som svarat

Sett över hela landet är skillnaden liten mellan kom-
muner med och utan redaktion på plats: 4,8 respektive 
4,5. Geografiskt skiljer sig betygen åt mer. Allra sämst 
bedöms kommunbevakningen i Jämtlands län (6 av 8 
kommuner har svarat) med snittet 3,8, medan Kalmar 
län (12 av 12 kommuner har svarat) rankar sin bevak-
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ning högst, med betyget 5,5. Mellan kommungrupper 
blir skillnaderna inte lika stora, högst rankas kom-
munbevakningen i storstäderna och större städer med 
ett snitt på 5,3, lägst i landsbygdskommuner och låg-
pendlingskommuner nära större stad med 4,6. 

Tabell 2. Kommunbevakningens förändring per medieslag 
senaste året 2020 (2019+2018 inom parentes)

Medieslag

Bättre/ 
mycket 
bättre  

(procent)
Oförändrat 
(procent)

Sämre/ 
mycket sämre 

(procent)

Balansmått 
(procent-
enheter) n=

Lokal/ 
regional  
dagspress

26 (17, 16) 58 (55, 58) 16 (28, 26) +10 (-11, -10) 264

Lokal  
gratistidning 19 (16, 15) 62 (67, 75) 19 (17, 10) +/-0 (-1, +6) 221

SVT, regio-
nala nyheter 16 (13, 12) 67 (71, 74) 17 (16, 14) - 1 (- 3, -2) 267

SR P4 34 (22, 14) 58 (68, 76) 9 (10, 10) +25 (+12, +4) 267

Fristående 
lokal nyhets-
sajt

18 (14, 16) 70 (70, 72) 11 (16, 12) 7 (-2, +4) 267

Lokal-tv/
närradio  8 (6, 7) 86 (84, 86)  5 (10, 6) 9 (-4, +1) 144

Kommentar: Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporte-

ringen om lokala kommunala frågor från följande medier har förändrats senaste året? 

Webbpubliceringar räknas också. I balansmåttet har andelen sämre/mycket sämre i 

procent dragits från andelen bättre/mycket bättre i procent. Svarsalternativen Kan inte 

avgöra och Medietypen saknas har inte räknats med, därför skiftar antalet svar (n) per 

medieslag. Totalt antal svarande är 267.

Nedbrutet på medieslag ser vi också för första gången 
sedan 2017 en övervikt av kommuner som tycker att 
lokalpressen förbättrat sin bevakning jämfört med 
kommuner som tycker att bevakningen försämrats: 
67 kommuner beskriver utvecklingen av lokalpressen 
som positiv. Ännu fler, 84 kommuner, anser att P4 för-
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bättrat sin bevakning. Störst är gruppen som beskriver 
situationen för de olika medieslagen som ”oföränd-
rad”. Dessutom har få svarande valt svarsalternativ 
som markerar stora förändringar, varken till det bättre 
eller sämre. Enda medieslaget som sticker ut är SVT, 
där 11 kommuner svarat att det blivit mycket sämre 
(vilket inte framgår av tabellen ovan där svarsalterna-
tiven ”sämre” och ”mycket sämre” är hopslagna). En 
svarande skickar med förbehållet att det är svårt att 
uppskatta hur olika medier förändras, med tanke på 
att samma innehåll flödar mellan olika medier. 

Vi har också testat att bryta ner svaren om just 
lokalpressen på de största dagspresskoncernerna. 
Tabellen visar alltså kommunernas svar om lokalpres-
sens förändring uppdelade efter vilken mediekoncern 
som har en redaktion på orten.

Tabell 3. Kommunbevakning utifrån mediekoncernernas 
tidningar 2019–2020 nedbrutet per dagspresskoncern 
(procentandel, i parantes antal)

Koncern
Bättre/ 
Mycket 
bättre

Oförändrad
Sämre/ 
Mycket 
sämre

Balansmått 
(procent-
enheter)

n=

Bonnier 26 (19) 59 (44) 15 (11) +11 75

Gota Media 29 (10) 63 (22) 9 (3) +20 35

NTM 22 (7) 59 (19) 19 (6) +3 33

NWT 8 (2) 80 (20) 12 (3) -4 26

Stampen 33 (5) 53 (8) 13 (2) +20 15

Kommentar: Frågan i enkäten lyder: Hur upplever du att den journalistiska rapporte-

ringen om lokala kommunala frågor från Lokal/regional prenumererad dagspress (Inklu-

sive webb) förändrats senaste året? Svaren har grupperats utifrån mediekoncerner med 

lokal redaktion på plats i kommunen och svarsalternativet Kan inte avgöra har inte räk-

nats med. Därför skiftar antalet svar (n) per koncern. I balansmåttet har andelen sämre/

mycket sämre i procent dragits från andelen bättre/mycket bättre i procent.



Gränser i förändring | 5756 | Carina Tenor

Tabellen visar att andelen positiva kontra negativa är 
störst i kommuner där Gota media och Stampen har 
redaktioner. Eftersom Bonnier numera finns represen-
terad i så många kommuner, så står de för störst antal 
kommuner där lokalpressen ansetts ha förbättrats (se 
tabellens siffror inom parentes). Bland kommuner med 
NTM-närvaro uttrycks i stort sett lika många nega-
tiva som positiva utlåtanden. För NWT-koncernen får 
enstaka svar stort utslag i balansmåttet, eftersom den 
stora gruppen här (20 av 26 kommuner) upplever att 
kommunjournalistiken i lokalpress varken förbättrats 
eller försämrats det senaste året.

Går det då att dra slutsatsen utifrån enkäten att den 
lokala journalistiken i Sverige verkligen blivit bättre 
på att bevaka kommunerna? Det går i alla fall att säga 
att upplevelsen finns i tillräckligt många kommuner på 
olika håll i landet för att det ska slå igenom i undersök-
ningen. Det saknas inte kritiska röster i årets enkät, 
däremot ges betydligt fler positiva kommentarer jäm-
fört med tidigare år. Exemplen gäller allt från medier 
som satsar lokalt (”Det märker vi av, och är glada 
för!”), om dedikerade reportrar eller allmän nivåhöj-
ning, som i följande kommentar:

Stor skillnad på den lokala dagstidningen. De gör ett 
bättre journalistiskt arbete. Tar reda på fakta, låter flera 
sidor av en nyhet komma till tals. (Strategisk kommunika-
tör i mindre tätort)

Även färre korr- och stavfel noteras – kvalitetsmar-
körer på sitt sätt. ”Det talas om uttalade omtag med 
omstöpta redaktioner och delvis nytt (läs: gammalt) 
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fokus i prioriteringen med lokalt material” som en 
svarande uttrycker tidningens inriktning på att åter 
bevaka och granska det kommunala. Några relaterar 
förbättringarna uttalat till vita fläckar-stödet (mer om 
det senare i kapitlet).

Tidigare års enkäter har tydligt visat att förväntning-
arna på lokalpressens kommunjournalistik ofta utgår 
från en hög nivå – lokalpressen har fortfarande rankats 
som viktigast och mest regelbunden kommunbevakare, 
trots att den också ansetts ha försämrats mest. I årets 
enkät kommenterar en av de svarande: ”Redaktionerna 
har färre resurser än tidigare, men jag uppfattar att den 
förändringen skedde för flera år sedan.” Sänkta för-
väntningar är en faktor som inte går att bortse från i en 
enkät som bygger på individuella bedömningar. Kanske 
har den lokala kommunbevakningen verkligen blivit 
bättre på många håll – kanske handlar det om att för-
väntningar anpassats till en lägre nivå?

Lokala förutsättningar

Även om balansmåttet sammantaget tyder på en positiv 
utveckling så finns förstås lokala variationer och kom-
mentarer. Det kan handla om platsen: ”Mediabevak-
ningen är generellt väldigt låg i vårt område vilket är ett 
problem ur ett demokratiskt perspektiv”. Annat som 
tas upp är att titlar köpts upp, vilket lett till omorga-
nisationer och färre journalister. Exempel från kom-
mentarerna handlar om färre grävande reportage eller 
likriktat innehåll när samma material återanvänds i 
flera titlar. Motsatsen beskrivs i en kommentar från en 
kommun med flera redaktioner:
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Det är intressant att ha två lokalredaktioner på orten. 
Samma nyhet i de olika tidningarna kan ha helt olika syn 
på en fråga. (Kommunikationschef i mindre tätort)

Flera Stockholmskommuner nämner att de ännu inte 
riktigt vet effekterna av att förlora en lokal gratistid-
ning när Direktpress och Mitt i gått ihop – Stockholms 
län är ett område som redan beskrivs med orden: 
”Regional media är inte så närvarande tyvärr”. Ett 
annat exempel är att Sigtunabygden (del av UNT) 
lagts ner som papperstidning, vilket upplevs ha lett till 
minskad lokal bevakning.

Kritik handlar också om kvalitet, som att lokala 
medier blivit mindre alerta, eller att det finns lokala 
medier som saknar etisk kompass och ägnar sig åt sen-
sationslysten och oprofessionell journalistik.

Det är svårare att ha kontakt med medier som har oerfarna/
orutinerade journalister, eller journalister som inte följer 
grundprinciperna. (Pressansvarig i pendlingskommun till 
större stad)

Vita fläckar-stödet – förbättring eller status quo?

2019 infördes ett nytt mediestöd för lokal journalistik 
i svagt bevakade områden, eller så kallade vita fläckar. 
Stödet kan gå till att förstärka eller bibehålla en journa-
listisk bevakning som redan finns.2 Första året fördela-
des 30 miljoner kronor till 34 medier runt om i Sverige. 

2 https://www.mprt.se/stod-till-medier/sok-stod-lokal-journalistik
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I juni 2020 beviljade Mediestödsnämnden cirka 120 nya 
miljoner fördelat på 192 ansökningar runtom i Sverige.

Har då kommunerna i de underbevakade områ-
dena märkt någon effekt av stödet? I enkäten ingick 
en särskild fråga om detta till det 60-tal kommuner 
som berördes av det mindre omfattande stödet 2019.3 
Drygt 20 procent svarar att de märkt att den journalis-
tiska bevakningen av kommunen både ökat i omfång 
och kvalitet: ”Stödet som medierna fått märks tydligt, 
bevakningen är mer djupgående nu.” Någon enstaka 
tycker att bevakningen kanske inte ökat, men att det 
som görs är av högre kvalitet.

Cirka 15 procent säger att de noterat en ökad bevak-
ning, om än inte högre kvalitet. Ett exempel är att 
nyhetströskeln kan bli väl låg, vilket gör att små baga-
teller kan få stora rubriker (som nyheter i klass med att 
påsar till soporna håller på att ta slut, men att extra rull-
lar kan hämtas på kommunen). En annan kommentar 
handlar om att den ökade bevakningen snarast stärker 
en lokalpatriotisk självbild hos den lokala publiken i 
stället för att journalistiskt problematisera olika lokala 
frågor.

Drygt hälften svarar att stödet inte inneburit någon 
större skillnad, men någon kommenterar att det för-
modligen bidragit till att nivån kunnat hållas oför-
ändrad. Andra konstaterar att satsningar blir väldigt 
personberoende, och har den nya journalisten dålig 
kunskap om offentlig förvaltning blir rapporteringen 
därefter. I ett par kommuner tycker man att utveck-
lingen gått mot det sämre, stödet till trots.

3 https://www.mprt.se/globalassets/dokument/stod-till-medier/beviljade- 
stod/stod-for-lokal-journalistik/beviljat-stod-lokal-journalistik-2019.pdf
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Några kommentarer gäller ägandet och hur medier 
organiserat sig, men ingen är uttalat negativ till stödet 
som sådant: ”Om den ökade närvaron och kvaliteten 
av medias granskning av kommunerna är beroende 
av detta stöd så vore det bra om det finns kvar”, skri-
ver den informationsansvarige på en av landsbygds-
kommunerna.

Kommuner där medier fått stöd 2020 har alltså 
inte tillfrågats, men några av dessa har kommenterat 
på annan plats i enkäten att de redan märkt föränd-
ringar – detta med förbehåll om att det egentligen är 
för tidigt att uttala sig samt frågor om hur uthålliga 
satsningarna blir.

Ökade resurser och corona-effekter

Flera kommentarer i årets enkät handlar om att det blivit 
svårare att bedöma den lokala mediesituationen efter-
som många nyheter kretsat kring corona-pandemin. 
Några noterar att deltidspermitteringar på redaktio-
nerna under pandemin lett till minskad bevakning. Men 
situationen har också lett till att kommunen behöver nå 
ut brett, och några nämner spontat att medierna skött 
sig bra. En kommentar lyder: ”Covid-19-rapporteringen 
har i allt väsentligt varit trovärdig och saklig, och kom-
munen har beretts utrymme att på nyhetsplats förklara 
våra åtgärder och beslut.”

Pandemin tas också upp under temat om kommu-
nernas resurser till kommunikation. Pandemin har lett 
till ökat informationsbehov som antingen hanterats 
av en mer ansträngd organisation eller med hjälp av 
tillfälliga utökningar. På frågan om hur kommunens 
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resurser till kommunikation förändrats det senaste 
året svarar hälften att de är oförändrade. Cirka en 
tredjedel har fått ökade resurser, medan resurserna 
minskat hos 15 procent (se tabell).

Tabell 4. Förändringar i resurser till kommunikation  
(antal kommuner)

Kommentar: Frågan lyder: Hur bedömer ni att kommunens egna resurser för informa-

tion till medborgarna förändrats det senaste året? Antal svarande n=267.

Debatten om att kommunikatörernas ökande antal 
har kommenterats i tidigare enkäter, så även i denna. 
Debatten beskrivs som tröttsamt förutsägbar, missrik-
tad, att den bygger på okunskap om kommunikatörers 
arbetsuppgifter och innebär en risk att arbetet inte får 
de resurser som behövs. Samtidigt finns exempel på 
kritik mot att vissa organisationer vuxit sig för stora 
även bland kommunikatörerna själva:

Vårt enda uppdrag är att berätta hur det är på ett sakligt 
sätt och nå ut så bra och brett som möjligt. En del större 
kommuner undergräver bra kommunikation genom att 
ha på tok för många kommunikatörer /… / Det går inte 
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att motivera det antal medarbetare som jobbar med kom-
munikation som de kommunerna/regionen har. (Infor-
mationsansvarig i en mindre pendlingskommun)

Men Sverige består framför allt av små kommuner, och 
flera svar handlar specifikt om utmaningar i en liten 
organisation, att ha begränsad ekonomi och att ändå 
förväntas finnas och synas i alla olika kanaler som finns 
i ett växande medielandskap. Att då dessutom hinna få 
en uppfattning om medierna kan vara svårt, kommen-
terar en kommunikatör som flyttat från Stockholm till 
norra Sverige: ”På en liten kommun är ens tid oerhört 
begränsad och jag arbetar dessutom bara 25 procent i 
dagsläget som kommunikatör för kommunen.”

Enkätsvaren ger också inblick i hur olika kommu-
nerna prioriterar och organiserar sina resurser, något 
som inte ryms att redovisa i detta kapitel.

Från journalistyrket till kommunanställd 
kommunikatör

Exakt hur strömmen från journalistyrket till kommu-
nikatörsyrket i Sverige sett ut de senaste åren är svårt 
att säga. Enkäten ger i alla fall ett mått på hur många 
kommuner som anställt före detta journalister inom 
sin organisation för information och kommunikation. 
Journalister har definierats som personer med journa-
listutbildning eller som tidigare varit anställda eller 
frilansare i branschen.

Enligt svaren jobbar före detta journalister på minst 
183 svenska kommunförvaltningar år 2020. På 108 
kommuner jobbar minst en före detta journalist med 
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kommunikation, på 75 kommuner flera.4 Det kan vara 
något fler än så, eftersom vi saknar svar från 23 kom-
muner, samt att 5 kommuner i undersökningen svarat 
att de inte vet.

Uttryckt som procent handlar det om att 70 procent 
av landets kommuner anställt en eller flera personer 
med journalistisk bakgrund för att jobba med kom-
munikation och/eller information. I en av de frivilliga 
kommentarerna till svaren berörs arbetsmarknaden 
som drivkraft för förändringen:

Med lokaltidningens neddragningar tror jag dock att anta-
let kommunikatörer med journalistisk bakgrund kommer 
att öka då dessa ofta söker jobb hos oss. (Kommunika-
tionsansvarig på mindre tätort)

Kommentarerna ger också flera exempel på när jour-
nalister bytt yrke och var de jobbade, till exempel 
efter ett tjugotal år som lokaltidningsjournalist – men 
många olika medieslag finns representerade.

I enkäten har frågan om journalistbakgrund också 
mötts av ett par ifrågasättande kommentarer, som ”Var-
för ska hen ha det?” och ”Fantastiskt irrelevant fråga”. 
Men här börjar nästan enkätkommentarerna prata med 
varandra, för andra tar tillfället att påpeka fördelarna: 
”Detta är ett stort plus enligt mig, både för intern/extern 
kommunikation och för nyheter till media.”

Att rent hantverksmässigt kunna nyhetsvärdera och 
lyfta fram det väsentliga gentemot både medborgarna 

4 Flera kommuner har bara en medarbetare som arbetar med kommunika-
tion. Svaret ”ja, någon” kan alltså även betyda 100 procent av arbetsstyrkan.
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och medierna beskrivs som fördelar. En annan infalls-
vinkel är att förståelsen för redaktionernas arbete ger 
ett bättre samspel som gynnar det demokratiska sam-
talet: ”Medarbetare med journalistisk bakgrund är 
enbart positivt för servicen till media och tillgänglig-
het och öppenhet.”

De större kommunikationsavdelningar som lämnat 
kommentarer beskriver en mixad sammansättning på 
avdelningen (till exempel att sex av tjugo medarbetare 
har bakgrund som yrkesverksamma journalister, eller 
tre av femton, två av sex etc) med uppfattningen att 
dessa kompetenser kompletterar varandra bra.

Frågan om journalistbakgrund är ställd för att ge 
en uppfattning om i vilken utsträckning kommunala 
kommunikatörer har rötter i journalistyrket. Mer för-
djupade frågeställningar täcks inte av den här enkäten, 
men det vore intressant att följa upp, exempelvis om 
de före detta journalisterna tar med sig nya ideal in i 
offentlig förvaltning och vad det i så fall leder till.

Kommunikatör i medborgarnas tjänst

Bland kommunanställda med ansvar för informa-
tionsfrågor finns en stark uppfattning om att framför 
allt stå i medborgarnas tjänst. Medborgarnas roll som 
uppdragsgivare bedöms som betydligt viktigare än att 
agera i den kommunala verksamhetens tjänst eller på 
uppdrag av politikerna i den politiskt styrda organisa-
tion som en kommun ändå är.
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Tabell 5. Uppdragsgivare för kommunal information

Kommentar: Frågan lyder: Hur graderar du betydelsen av medborgarna, politikerna 

respektive verksamheten som uppdragsgivare för den som arbetar med kommunal infor-

mation? Antal svarande n=266.

85 procent av de svarande graderar alltså medborgarna 
högst, att jämföra med 54 procent för verksamheten 
och 22 procent för politikerna. Fortfarande anses verk-
samhet och politiker ha en viktig roll enligt hälften av 
de svarande.

Medborgare och verksamhet bedöms aldrig som 
oviktiga uppdragsgivare, vilket faktiskt ett antal svarat 
angående politikerna. Var femte tillskriver också poli-
tikerna en ”varken viktig eller oviktig” roll. Det kan 
tilläggas att politikerna via sina partier har tillgång till 
lokala partikanslier med egna kanaler till medborg-
arna. Frågan om politiker återkommer under temat 
integritet.
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Gränser och gränsland

Enkätens avslutande del tog upp ett antal påståenden 
som de svarande fick gradera. Nedan presenteras hela 
tabellen, sedan följer en redovisning uppdelad efter 
olika teman, där nyanseringar och förbehåll som getts 
i kommentarerna också läggs in. 

Tabell 6. Uppfattningar om kommunens roller  
i medielandskapet
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Kommunens informations-
uppdrag behöver breddas när 
lokal journalistik minskar. 19 36 30 10 6

I vårt kommunikationsarbete 
väljer vi ut viss information 
som presenteras mer lättill-
gängligt i form av intervjuer 
och reportage i kommunens 
kanaler. 26 43 19 10 1

Vi arbetar proaktivt mot 
medierna med pressmedde-
landen och/eller bjuder in till 
pressträffar. 45 38 12 4 1

I vårt arbete ingår att syste-
matiskt följa hur olika medier 
rapporterar om vår kommun. 40 39 14 4 3

De lokala reportrarna har 
direktkontakt med politiker 
och tjänstemän, och går sällan 
via informationsansvariga. 41 36 18 4 0

Vi har behövt bemöta upp-
gifter i en medial granskning 
under 2019–2020. 39 27 19 7 7
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Tabell 6 (forts). Uppfattningar om kommunens roller  
i medielandskapet
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Kommunen bör bemöta 
 medierna proaktivt, till 
 exempel snabbt gå ut med 
egen information när journa-
lister verkar ha börjat granska 
något. 32 31 28 6 3

Det är viktigt att kommunens 
egen information även belyser 
felaktigheter och misstag i 
organisationen. 66 30 4 0 0

Kommunens egen informa-
tion belyser alltför sällan 
felaktigheter och misstag 
i organisationen (är för 
okritisk). 3 23 46 23 5

Kommunens kommunikation 
bör förmedla en bild som 
lockar hit företag och nya 
invånare. 37 37 22 2 0

I kommunikationsarbetet 
är det viktigt att hitta och 
lyfta fram saker som kan göra 
invånarna stolta. 46 41 10 3 1

Som kommunal informatör 
innebär det en extra utmaning 
att informera om ärenden och 
planer som blivit politiska 
stridsfrågor. 26 37 25 7 5

Utmaningen i yrkesrollen som 
kommunal informatör hand-
lar snarare om balansgången 
gentemot politiker och avdel-
ningschefer än balansgången 
gentemot journalister. 10 31 42 11 6

Kommentar: Frågan lyder: Hur ställer du dig till vart och ett av följande fristående 

påståenden om kommunens informationsarbete? n=265.
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Breddat uppdrag när lokaljournalistiken svajar?

Kommunikatörer kan uppfatta att de fått en allt vikti-
gare roll när medier inte rapporterar. En skriver: ”Om 
inte jag gjorde mitt jobb skulle 99 procent av allt som 
händer i kommunens verksamheter gå medborgarna 
helt förbi.” Mer än hälften av de svarande instämmer 
också i påståendet Kommunens informationsuppdrag 
behöver breddas när lokal journalistik minskar (även 
om det ska tilläggas att alla kommuner inte har bilden 
att journalistiken minskar i just deras område).

Formen för information togs också upp, och 70 pro-
cent instämde helt eller delvis i följande: I vårt kom-
munikationsarbete väljer vi ut viss information som 
presenteras mer lättillgängligt i form av intervjuer och 
reportage i kommunens kanaler. Ledord som återkom-
mer är saklig och korrekt information, att kommunen 
står för myndighetsinformation och kriskommunika-
tion – men att det samtidigt kan behövas en annan ton 
för att nå ut.

Det handlar om att både vara adekvat och faktabaserad, 
korrekt men ändå paketera kommunikationen så att den 
är tillgänglig, har en tonalitet som är mänsklig (inte kom-
munal och tråkig) och känns intressant, väcker ett intresse 
för frågorna som invånarna i kommunen har sitt hjärta 
med i. (Kommunikationschef i lågpendlingskommun nära 
större stad)

Att kommunicera på ett sätt som tangerar journalis-
tisk rapportering i sin form är förstås inget nytt i Sve-
rige, det finns traditioner av kommuntidningar etc. 
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Målet är att nå medborgarna, och i dag ses även sociala 
medier som en viktig kanal till vissa åldersgrupper. Att 
en kommunikatör gör filmer som publiceras på Face-
book kan vara ett bättre sätt att nå medborgarna än 
att lägga ut skrivna artiklar på hemsidan. Vissa kana-
ler passar också bättre till mjukare innehåll, som att 
publicera vackra naturbilder från kommunens vand-
ringsspår på Instagram. En kommun har också anli-
tat ett externt bolag för att livesända och genomföra 
 medborgardialoger via Facebook och Skype.

Samtidigt uppstår ett nytt dilemma – när kommu-
nens digitala kanaler blir allt viktigare blir det digitala 
utanförskapet hos äldre ett bekymmer – och här nämns 
exempelvis P4-sändningar som ett viktigt komplement.

Kommunal kommunikation kan handla om allt från 
akuta kriser till sådant som visar vardagen, och bred-
den upplevas som extra viktig när medie bevakningen 
är svag:

Även om mediernas bevakning av [kommunen] har för-
bättrats är det mycket info som saknas. Vad som händer 
i politiken, det som händer i våra boenden, skolor, före-
tag, stort som smått. Många här vill veta vad som händer 
lokalt och vi har en väldigt stor skara följare på Facebook 
och Instagram, med tanke på det lilla antalet invånare. 
(Kommunikatör i lågpendlingskommun nära större stad)

En kommun motiverar att kommunens kommunika-
tion behöver innehålla nyheter från föreningar och 
företag med att ”motverka känslan av att det aldrig 
händer något här vilket jag anser drar ner framtidstro 
och skapar en negativ bild.”
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Men dilemman kan uppstå när kommunen börjar 
uppfattas som den största mediekanalen, så att även 
andra vill använda sig av den:

Som kommunal kommunikatör upplever jag ibland att vi 
får ett alldeles för stort informationsansvar på oss. Olika 
aktörer vill gärna nå ut med sina budskap genom våra 
kanaler och ibland är det svårt att avgöra vad vi ska vara 
budbärare åt och inte. Tar vi ansvar för någons annans 
information en gång kan det skapas en förväntan på att vi 
i fortsättningen ska ta ansvar för den informationen – och 
det är inte säkert att vi har resurserna till det. (Kommuni-
katör i lågpendlingskommun nära större stad)

En del beskriver alltså att bristen på journalistisk bevak-
ning påverkar hur de uppfattar sitt eget uppdrag som 
kommunikatörer. Andra tar upp att kommunen får en 
viktig roll att kompensera, eller åtminstone komplettera, 
hur journalistiken blivit. Här ligger en mediekritik som 
går ut på att mycket rapportering om kommunerna blir 
för snuttifierad, onyanserad och sensa tionsskapande, 
som att ”komplexa systemfrågor får stå tillbaka medan 
enkla misstag av enskilda individer får stort utrymme” 
och att ”gråskalor säljer inga lösnummer”.

Genomgående återkommer ändå markeringar om 
skillnader i rollen som journalist och kommunikatör. 
Så här resonerar en kommunikatör i en landsbygds-
kommun:

Visst kan man tycka att vi har rollen att fylla på där 
medierna inte längre klarar att informera om det som 
görs inom kommunal verksamhet. Å andra sidan spelar 
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vi enligt helt olika regler. Medierna ska granska, och tar 
den uppgiften väldigt bokstavligt här, medan vi ska infor-
mera om vår verksamhet och till och med lyfta fram goda 
exempel (för att exempelvis stärka arbetsgivarvarumär-
ket). Därför tror jag att det ibland slarvas när idéer lyfts 
fram som åtminstone insinuerar att kommunikatörer kan 
ersätta journalister.

Serviceorgan eller gatekeeper?

Journalisters erfarenheter av en professionaliserad 
kommunikatörskår är något kluven. Det framgår inte 
minst i tidningen Journalistens novembernummer5. 
På ett och samma uppslag nämns press- eller informa-
tionsavdelningar i termer av gatekeeper, övervakande 
kontrollfunktion och en utväg för en bekväm eller ner-
vös intervjuperson – men också som resurs. En kom-
munikatör kan ju förstå medier bättre än en myndig-
hetsperson, särskilt om kommunikatören själv är en 
före detta journalist.

Drygt 80 procent av kommunerna uppger att de job-
bar proaktivt mot medierna med pressmeddelanden 
och pressträffar, och nästan lika många att det ingår 
i arbetet att följa vad medierna rapporterar. Nästan 
80 procent säger också att lokala reportrar sällan går 
via informationsansvariga, utan i stället har direkt-
kontakt med politiker och tjänstemän. Det tyder på 
att kommunala kommunikatörer inte särskilt stor 
utsträckning har rollen som gatekeeper.

5 ”Därför ska du kräva att få prata med intervjupersonen”, artikel av Annika 
Heldt i Journalisten nr 11 2020, s. 24-25.
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Även om kommunjournalistiken på vissa håll i lan-
det får beröm, så finns ett tydligt tema i årets enkät som 
handlar om reportrarnas kompetens. Oberoende av 
varandra lyfts journalisters bristande grundkunskaper 
i hur en kommun fungerar. Kommunikatörens sätt att 
serva medierna blir då något mer än att hitta efterfrå-
gad fakta eller lotsa vidare till rätt person. ”Det inne-
bär att vi behöver förbereda oss på annat sätt än tidi-
gare, till exempel sätta i sammanhang och förklara”. 
Nedbemannade redaktioner utan särskilda kommun-
reportrar och omsättningen av lokala journalister tas 
upp som möjliga förklaringar.

Hur mycket kommunerna väljer att prioritera ser-
vice till journalister varierar. De som tycker att det är 
viktigt understryker att nyhetsartiklar når många, och 
att medierna därför är en viktig väg till medborgarna.

Vi vet att ett inslag i lokal eller regional media har mycket 
stort genomslag och därför är det viktigt att synas där, både 
när det gäller det vi kallar positiva nyheter och när något är 
mindre bra. (Kommunikationsansvarig i en mindre stad)

En presschef i en större stad förtydligar att det inte 
handlar om att lägga över ansvaret för kommunens 
kommunikation på media – ”däremot vill vi underlätta 
för journalister att kunna göra sitt jobb i bevakningen 
av kommunen.” Kommunikatörer kan också lägga ner 
tid på att få kommunens tjänstemän att förstå med-
iernas roll bättre och att göra dem mindre nervösa 
över att möta media. De pressansvariga på en större 
stad uppger också att de har som särskild uppgift att 
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säkerställa att det aldrig tummas på meddelarfriheten 
i kommunen.

”Media kopierar kommunens nyheter”

En eventuell gränsupplösning mellan kommunal kom-
munikation och journalistik handlar också om inne-
håll – i vilken utsträckning det som produceras som 
kommunal information letar sig in och publiceras som 
redaktionellt innehåll. Flera svarande tar spontant 
upp att lokalmedier hämtar ordagrant innehåll från 
kommunens kanaler utan att ta någon form av kon-
takt. ”De är generösa i sin journalistik, men inte sär-
skilt kritiska som journalister bör vara. Många gånger 
kopierar de kommunens nyheter rakt av”, konstaterar 
en kommunikatör som jobbar i en mindre pendlings-
kommun.

Att det här inte handlar om enstaka erfarenheter 
vet vi från enkäten 2017, då åtta av tio kommuner 
uppgav att deras pressmeddelanden publicerats utan 
större förändringar av något eller flera medier (Medie-
studiers årsbok 2016/2017). I årets enkät kommente-
ras också att kommunen inte ens behöver skicka ut 
pressmeddelanden: ”Medierna har ändå bevakning av 
vår webb och plockar snabbt upp nyheter vi publice-
rar där.” Flera noterar att rapporteringen också ökar 
när kommunen producerar och publicerar i sina egna 
kanaler. Dessa kommentarer kan låta så här:

Vi har själva tagit ett större ansvar för att nå ut med infor-
mation, vilket i sin tur genererat spridning på ett bättre 
sätt. (Presschef, större stad)



Gränser i förändring | 7574 | Carina Tenor

Ser tydligt att de följer vår hemsida då det vi publicerar 
där ger ofta till följd en medierapportering i deras kana-
ler. (Kommunikationsansvarig, pendlingskommun nära 
storstad)

Mycket av det som media rapporterar om är det som, i 
journalistisk form, lagts ut på kommunens hemsida och 
sociala medier. Det bidrar även till att vi som en liten 
kommun lyckas ta oss ut ur medieskuggan än bättre. 
(Kommunikatör, lågpendlingskommun nära större stad)

På så sätt kan resurser till kommunal information ses 
som resurser för mediernas rapportering. Frågan blir i 
vilken utsträckning medier flyttar ansvar – och därmed 
makt – till den kommunala organisationen, och kon-
sekvensen av det. Å andra sidan lyfts synpunkten att 
även om kommunikatörer och journalister har olika 
uppdrag, så samverkar deras intressen ibland. En kom-
munikatör i en pendlingskommun till en större stad 
resonerar på ett liknande sätt:

Det finns ofta en uppfattning om att medier och kom-
munal kommunikation står emot varandra. Det är en 
bild som stämmer ganska dåligt. Medierna ska granska 
oss och gör det i viss mån på ett bra sätt men det hand-
lar också om ett samarbete för att båda parter ska kunna 
göra ett så bra arbete som möjligt.

Att bemöta granskning

Trots att många kommuner kommenterat att medi-
erna brister i sin granskande funktion, så instämmer 
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nästan 70 procent i att de behövt bemöta uppgifter i 
en medial granskning under perioden 2019–2020. En 
informationsansvarig i en mindre tätort riktar dock 
invändningar mot ordvalet ”behövt bemöta”, att det 
innebär en värdering när det snarare handlar om att 
det är bra att få tillfälle att informera eller tydliggöra 
något.

Men hur bör kommunerna bemöta granskningar 
– är det till exempel rätt att snabbt gå ut med egen 
information när journalister verkar ha börjat granska 
något? Drygt 60 procent instämmer, och knappt 10 
procent säger emot. De som instämmer menar att en 
snäv granskning kan behöva en motbild eller en mer 
nyanserad skildring: ”Media väljer sin vinkling. Vi har 
möjlighet att i egna kanaler ge vår syn på olika frågor”.

De som inte instämmer betonar i stället vikten av 
att respektera medias integritet när de inlett en gransk-
ning. En tredjedel svarar ”stämmer varken bra eller 
dåligt”, och flera kommenterar att kommunens stra-
tegi måste avgöras från fall till fall. Att snabbt gå ut 
med korrekt information kan vara ett sätt att undvika 
missförstånd i ett tidigt skede, eller att hantera en 
mediekris som uppstått för att en verksamhetschef 
försökt lägga locket på i stället för att ta hjälp av kom-
munikationsavdelningen i tid, som en kommunikatör 
uttrycker det.

En presschef i större stad talar också om en ökad 
risk för missförstånd runt vad som gäller kring exem-
pelvis upphandling, beslutsprocesser och sekretess när 
det saknas insatta kommunreportrar, fast tillägger:
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MEN – om en redaktion har börjat granska kommunen 
ska vi absolut inte föregå granskningen och gå ut med 
egen information. Då stjäl vi deras nyheter, vilket skulle 
skada relationen med såväl reportern som redaktionen. 
Där handlar det ju istället om att ge så bra information 
till reportern som möjligt för att hela bilden ska kunna 
komma fram.

Samtidigt utesluts inte att kommunen kan vilja gå ut 
med förtydligande information efter publiceringen 
”om någonting har blivit väldigt fel och invånare till 
exempel börjar höra av sig med frågor.”

En annan vinkel är att som kommunikatör ha en 
mycket större sjö att ösa ur än det som media frågar 
om, och därför inte behöver styras av deras rappor-
tering: ”Det finns så mycket viktigt att berätta om 
en kommunal organisation som extern media inte är 
intresserade av och som de heller inte är kunniga om.”

”Ingen idé att sminka grisen”

Hela 96 procent av de svarade instämmer i att kommu-
nens egen information även ska belysa felaktigheter 
och misstag i organisationen, varav 60 procent att det 
stämmer mycket bra. Om detta sker tillräckligt ofta 
ledde däremot till större variation i svaren: Hälften gav 
ett varken/eller-svar, 25 procent att det sker för sällan, 
medan 25 procent inte tycker det.

Logiken bakom att belysa även det negativa handlar 
om att bygga tillit till kommunen genom transparens, 
och därmed skapa ett robust samhälle:
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Om man tummar på sanningen eller gömmer under 
misstag och felaktigheter så förlorar organisationen och 
kommunikationsuppdraget all trovärdighet. Integritet är 
en grundförutsättning för uppdraget. (Kommunikations-
chef i pendlingskommun nära större stad)

Öppenhet är ett led i att öka och stärka förtroendet 
för det offentliga, vilket anses viktigt för att kanalerna 
ska fungera vid krisberedskap och civilt försvar. Men 
förtroende byggs också av att medborgarna kan känna 
sig delaktiga i den demokratiska processen:

Det är även viktigt att belysa problem som uppkommer 
inom kommunen och att ställa kritiska frågor, när det 
behövs, till tjänstemän och politiker - för medborgarnas 
skull. Även om det inte går att jämföra med någon som 
har ett journalistiskt uppdrag. (Kommunikatör lågpend-
lingskommun nära större stad)

Flera tar upp att informationen ska ut även när det 
känns obekvämt eller när det finns farhågor att invånare 
inte kan hantera informationen. Att halvsanningar och 
halvlögner avslöjas i efterhand skadar mer. Ur den vin-
keln beskrivs kommunikatörens uppdrag som att under-
lätta insyn i kommunen, både för medier och medborg-
are: ”Vi vill visa upp den kommunala verksamheten 
som den verkligen är, skapa förståelse för varför det ser 
ut som det gör och varför vi gör som vi gör”, säger kom-
munikationsstrategen på en mindre kommun.

Hur ser kommunikatörer på kommunens varu-
märke som en del av sitt uppdrag? En övervägande 
del, 87 procent, instämmer i alla fall i att det är viktigt 
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att hitta och lyfta fram saker som kan göra invånarna 
stolta. Något färre, 77 procent, instämmer i att kom-
munens kommunikation bör förmedla en bild som 
lockar företag och nya invånare.

”Kommunalt kommunikationsarbete ska inte vara 
marknadsförande till sin natur, det ska bidra till insyn” 
är ett svar som går i linje med uppfattningen att med-
borgarna och medborgarnas förtroende är kommuni-
katörens viktigaste ledord. Å andra sidan går det att 
resonera runt detta, att allt som är bra för kommunen 
också är bra för dess invånare, som att ”stärka förut-
sättningarna för en kommun med stabil ekonomi som 
därmed kan leverera hög kvalitet till sina invånare”. 
Om det som krävs är att kommunen ökar sitt invånar-
antal, ja, då ses marknadsföring av vad kommunen 
kan erbjuda inflyttade som en viktig del. Men det här 
arbetet kan också läggas ut på särskilda avdelningar, 
inte minst när det gäller turism och besöksnäring.

I flera kommentarer betonas att kommunikationen 
ska vara både och – det finns inga motsättningar mellan 
att belysa felaktigheter ena gången för att nästa gång ta 
upp något som gör invånare stolta eller kan locka folk 
att flytta dit. En informationsansvarig på en mindre tät-
ort kritiserar även denna frågeställning, och menar att 
”givetvis arbetar många kommuner för att växa (varför 
växandet är viktigt har många faktorer) och att då visa 
vägen till respektive kommun är en del av uppdraget. 
Men er formulering … ger sken av att kommunerna för-
medlar en felaktig bild till invånare och näringsliv.”

En annan påpekar också att kommunikationsavdel-
ningen inte kan föra fram egna budskap, utan att det 
måste bygga på vad kommunen faktiskt står för.
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Att förmedla en bild av en attraktiv kommun är ju en sak 
– men det blir ju ihåligt om det inte finns fakta och verk-
lighet bakom. Det är ingen idé att sminka grisen om det 
saknas substans? (Kommunikationsstrateg på pendlings-
kommun nära mindre stad)

Kommunikatörens integritet

Många kommunikatörer tycker alltså att kommuni-
kation som stärker varumärket inte är några problem 
så länge som de ser att det stämmer med verkligheten. 
Två andra frågor i enkäten berör kommunikatörens 
integritet i förhållandet till andra aktörer i den kom-
munala organisationen, till exempel politiker. 63 pro-
cent håller med om att det kan innebära en extra utma-
ning för en kommunikatör att informera om ärenden 
och planer som blivit politiska stridsfrågor. Färre, runt 
40 procent, instämmer i att utmaningen som kommu-
nikatör snarare handlar om balansgången gentemot 
politiker och avdelningschefer än om balansgången 
gentemot journalister. Avsikten med formuleringen 
var att ringa in en eventuell intressekonflikt mellan 
hur kommunikatören själv definierar sitt uppdrag och 
förväntningar från organisationen. Några har kom-
menterat att de inte kunde tolka frågan och kryssade 
i varken/eller-alternativet, andra höll inte med om att 
något av detta krävde balansgång:

Utmaningen i yrkesrollen handlar varken om politiker 
eller om journalister. Den handlar om att lyssna på med-
borgarna, föra en dialog i de kanaler de är, underlätta 
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deras vardag och ge dem relevant information så de kan 
fatta rationella beslut i sin vardag. (Kommunikations-
chef i mindre stad)

Politiska beslut hamnar på kommunikatörens bord 
när de kan komma att påverka invånarna på något 
sätt, för att berätta vad de går ut på, hur de ska genom-
föras och på vilket sätt invånarna kan vara med och 
påverka. Att belysa politiska skiljelinjer blir däremot 
ett uppdrag för journalistiken, och inte för de kommu-
nala informatörerna:

Politiska kontroverser undviker jag, det kan inte förväntas 
att en person i organisationen ska kunna rapportera om 
dessa på ett trovärdigt sätt. Jag rapporterar om det som 
organisationen beslutar på ett sätt som medborgarna kan 
begripa. (Kommunikatör i lågpendlingskommun nära 
större stad)

Slutsatser

Relationen mellan journalister och kommunikations-
ansvariga kan bygga på både dåliga och goda erfaren-
heter, respekt och misstänksamhet. Dessutom har det 
uppstått en debatt med farhågor om att skattefinansie-
rade budskap ska forma tillrättalagda bilder av kom-
muner i samma veva som den oberoende lokala jour-
nalistiken försvagats6. Det har blivit allt mer ont om 
journalistjobb i Sverige, samtidigt som antalet tjänster 

6 Se till exempel https://www.vk.se/2019-09-05/journalisterna-allt-farre- 
och-kommunikatorerna-blir-fler
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för kommunikation ökat inom offentlig sektor. Det här 
är en debatt som kommunikatörerna både är trötta på 
och ser en fara i, med resonemang som bygger på okun-
skap om vilka arbetsuppgifter en kommunikatör har 
och att debatten kan leda till att de inte får de resurser 
som behövs, särskilt inte i mindre kommuner.

Både journalister och offentliga kommunikatörer 
kan relatera till sitt uppdrag som att vara i medbor-
garnas och demokratins tjänst. Många av de formule-
ringar som kommunikatörerna använder påminner om 
uppdrag som brukar förknippas med journalistiken:

Vi är i demokratibranschen, vilket innebär att för kom-
munen gäller det att se till att medborgarna har tillgång 
till den information de behöver för att själva kunna ta 
ställning till sin syn på den verksamhet som bedrivs på 
uppdrag av de förtroendevalda de valt.

Denna kommunikatör ser sitt uppdrag som att vara i 
demokratins tjänst och att ta sitt uppdrag från med-
borgarna. Samtidigt betonar många gränserna gente-
mot journalistiken, och här är det ofta den granskande 
funktionen som lyfts fram. Men enkäten visar också 
att den kommunala informationen har fler begräns-
ningar, till exempel när det gäller att att redovisa och 
förklara hur politiska skiljelinjer ser ut runt en fråga. 
Tonvikten på att kommuner ska växa riskerar givetvis 
också att göra att informationen hamnar i ett mark-
nadsföringstänk – även om vissa kommunikationsan-
svariga också uppfattar lokala medier som väl lokal-
patriotiska och okritiska.
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Medieföretag kan tala högtidligt om att vara kri-
tiska och fristående – samtidigt visar enkäterna på 
hur tacksamt den kommunala informationen kan tas 
emot av redaktioner, alltså relativt okritiskt. Även om 
redaktioner gärna granskar kommunerna, så tyder det 
här på ett stort grundförtroende för kommunen som 
pålitlig källa.

Det riktigt intressanta i enkäten är kanske den 
omfattning som före detta journalister jobbar på kom-
munala kommunikationstjänster. Att antalet journa-
lister och kommunikatörer ställs mot varandra i den 
offentliga debatten handlar förstås till viss del om att 
belysa hur journalistiken försvagats. Lokaltidningar 
har rent krasst fått mindre resurser för oberoende 
information och granskning, en viktig grundfunktion 
för medierna i vår demokratimodell. Många kom-
muner märker också av minskad bevakning, och kan 
känna att det innebär ett större ansvar, även om sats-
ningarna på kommunikation inte beror på att journa-
listerna blivit färre.

Men det är också intressant att för första gången 
sedan 2017 se ett trendbrott i hur lokala medier upp-
fattas – det gäller främst P4, men också den viktiga 
lokalpressen med sitt mer finmaskiga nät av redaktio-
ner runt om i Sverige, där flera verkar ha återgått till ett 
mer traditionellt nyhetsarbete när det gäller kommun-
bevakning. Vad vita fläckar-stödet betytt kommer att 
behöva följas upp ytterligare, när de större satsning-
arna fått genomslag.



<Artikeltitel> | MB84 | Carina Tenor

Tack

Avslutningsvis vill jag tacka Maria Grafström på 
Stockholms universitet och Hanna-Sofia Rehnberg på 
Södertörns högskola för deras insatser som bollplank 
och stöd i formulerandet av årets enkät – bristerna 
är ändå mitt ansvar. Ett riktigt stort tack ska förstås 
också gå till alla som svarat, det är lika spännande och 
lärorik läsning varje år. I en enkät är det svårt att fånga 
ett så komplext ämne som det lokala medielandskapet 
och kommunens roll – så ett extra tack för alla text-
kommentarer. De bidrar med värdefulla illustrationer 
av hur situationen kan se ut på olika håll i landet, för 
att inte tala om nyttiga ifrågasättanden, nyanser och 
infallsvinklar runt frågeställningarna i enkäten.


