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Kris för den lokala dagspressen: 
• Läsning av morgontidning minskat från 80 procent till 47 

procent  (fem dagar i veckan). 
• Annonsörerna blir färre – gratismedier, Google och 

Facebook tar över. 
• Krympande redaktioner - 25 procent färre journalister på 

tio år. Mer än en tredjedel av alla lokalredaktioner 
nedlagda på tio år.  

• Tidningar läggs ner (Dagbladet, Folket) eller går ner i 
frekvens (Bergslagsbladet, Skånska Dagbladet) 
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Nya former av lokala medier: 
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Vad betyder detta för publiken? 

• De lokala nyheterna är fortfarande viktiga  
–  47 procent är mycket intresserade av nyheter som 

handlar om området där man bor. 40 procent är ganska 
intresserade 

• Tre frågor: 
– Vilka lokala medier använder medborgarna? 
– Hur viktiga anser människor att olika typer av lokala 

medier är för att hålla sig orienterad om vad som händer i 
det lokala samhället? 

– I vilken grad bidrar människor till innehållet i lokala 
medier? 
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Användning av lokala medier (minst 3 d/v) 
Morgont
idning 
(papper) 

Lokaltid 
på nät 

Lokal 
nyhets-
sajt 

Lokal 
gratis- 
tidning* 

SR P4 SVTs 
regional- 
nyheter 

Face-
book 
(lokala 
grupper) 

Andra 
sociala 
medier 

Samtliga 56 25 8 33 50 61 41 14 

Ålder: 

16-29 20 18 9 13 16 22 66 32 

30-49 40 25 9 31 52 38 57 18 

50-64 64 27 9 34 61 72 37 9 

65-85 81 26 6 46 78 91 16 4 

Ant svar: 7550 6351 6008 1448 7424 7603 1535 1597 

* Minst en gång i veckan för lokala gratistidningar.  

En tydlig skiljelinje vid ca 50 år – de som är yngre betonar Facebook 
Men vilken innehåll på Facebook berättar om det lokala? Länkar till lokalmedier? 
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Hur viktiga är följande medier för att du ska hålla dig 
orienterad om vad som händer i det lokala samhället? 
(Andel som svarar mycket viktigt och ganska viktigt) 

Morgont
idning 
(papper) 

Lokaltid 
på nät 

Lokal 
nyhets-
sajt 

Lokal 
gratis- 
tidning 

SR P4 SVTs 
regional- 
nyheter 

Face-
book 
(lokala 
grupper) 

Andra 
sociala 
medier 

Samtliga 58 44 26 39 55 76 32 12 

Ålder: 

16-29 32 42 27 28 24 52 58 28 

30-49 44 46 30 41 45 67 41 18 

50-64 63 46 30 37 66 83 27 8 

65-85 79 40 19 45 71 90 11 2 

Antal 
svar 

1522 1478 1454 1490 1498 1526 1490 1480 
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• De traditionella lokalmedierna anses fortfarande 
vara viktigast  bland medborgarna generellt 

• Djupa klyftor mellan mediegenerationer: 
– För de under 50 år är Facebook och nätbaserade lokalmedier 

lika viktiga som papperstidning och public service 
– För de över 50 år är fortfarande traditionella lokalmedier 

viktigast 

• Boendeorter 
– Tydliga skillnader när det gäller traditionella medier: mer 

gratistidningar och mindre lokaltidning och P4 i storstäder 
– Inga geografiska skillnader när det gäller nätbaserade 

lokalmedier – nyhetssajter och Facebook 
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Har du de senaste 12 månaderna bidragit till 
innehållet i lokala medier på följande sätt? 

Tipsat en 
nyhets-
redaktion 

Skickat in 
bilder till 
nyhetsred. 

Skrivit en 
egen 
nyhets-
artikel 

Skrivit 
Insändare 

Kommen-
terat nyhet  
på webben 

Lagt ut 
text/bild 
på lokal  
FB-grupp 

Ja 6 2 2 4 12 19 

Nej 93 97 97 95 86 79 

Minns ej 2 1 1 2 2 2 

Procent 100 100 100 100 100 100 

Antal svar 1538 1534 1536 1536 1532 1536 

• Traditionella medier har svårt att få läsarmedverkan – utom när det gäller 
artikelkommentarer på webben 
• Det är naturligt för många att dela lokalt material på Facebook  
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Några slutsatser: 
• De traditionella lokalmedierna är fortfarande de mest 

använda och de viktigaste – totalt sett 
• Det finns en tydligt skillnad mellan dem som fick sina 

medievanor på den analoga och den digitala tiden – 
mellan de som är över och under 50 år. 

• Det är finns skillnader mellan användning och viktighet: 
– Traditionella lokalmedier har högre siffror på viktighet 

än användning – de har fortfarande högt anseende 
– Lokala Facebook-grupper och nätbaserade 

lokalmedier är mycket använda, men anses inte lika 
viktiga för att hålla sig orienterad om lokalsamhället 

• Vilken roll har traditionella medier i lokala 
Facebookgrupper? Länkar och/eller deltagare? 
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Mer information: 
• Hyperlokal publicering – ett forskningsprojekt vid Södertörns 

högskola 2015-2017. Finansieras av Hamrinstiftelsen i 
Jönköping 

• Flera studier  
– Kartläggning av lokalmedier 
– Fallstudier av den lokala medieekologin på olika orter 

• Följ bloggen: 
– http://wpmu.mah.se/hyperlocal/ 
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