
Journalistiken måste spegla hela samhället, både dess fram och baksidor. Därför är det 
viktigt att det finns journalister i hela landet så att allas verklighet skildras och alla 
verksamheter granskas. På grund av hur marknaden ser ut idag med nedskärningar på 
redaktioner runt om i landet gör detta att vissa områden inte representeras i den 
utsträckning som jag tror skulle vara nyttig för demokratin. vad blir då viktigast att 
rapportera om i de rikstäckande medierna? 

Beroende på var vi bor i landet har vi olika problem som måste belysas. Avståndet till 
närmsta vårdcentral i Norrland eller bostadsbristen i storstäderna,  Allt som oftast 
kommer de mindre orterna i skymundan för storstadsproblem som besvärar en större 
skara människor. Frågan är vad som är viktigt ur en journalistisk och demokratisk 
synvinkel? Att en del människor i Norrland inte har samma tillgänglighet till vård som i 
större städer men det finns gott om bostäder, eller att ungdomar i storstäder inte kan flytta 
hemifrån men kan att utnyttja vården till fullo?

Det är även viktigt att ha en stor spridning i bakgrund, härkomst och politisk ideologi 
bland journalister. 
En journalist ska vara objektiv sägs det. Som det ser ut i dag är en majoritet av 
journalisterna vänster, framförallt miljöpartister. Detta speglar inte allmänhetens politiska 
ståndpunkt och hur objektiv och representativ är journalistiken då?

Som allmänhetens företrädare är det viktigt att rapporterar om ämnen som rör folket på 
en lokal och nationell nivå. Ämnen som ligger i allmänhetens intresse och ämnen som 
kan skapa debatt och engagera, upplysa och aktivera människor för att skapa ett bättre 
samhälle.
Den ekonomiska situationen inom journalistiken gör att publikens intressen har betydelse 
för nyhetsvärderingen. Särskilt på webben där man enkelt kan mäta antal klick och lästa 
artiklar. 
Webben och sociala medier har sina fördelar då man kan komma närmare läsaren, dela 
artiklar snabbare, snappa upp trender och diskussioner utan att lämna redaktionen. Men 
på webben kan även allmänheten att hitta sina egna nyheter helt gratis och där med har de 
lokala tidningarna tappat en del av sitt värde som informatörer. Just detta har påverkat 
framförallt det tryckta medierna. Men jag tror att behovet av de lokala medierna kommer 
att finnas kvar och att dess position kommer att stärkas. I och med att allt fler 
lokaltidningar måste lägga ner och granskningen på lokal nivå minskar då vi är i en 
nedåtgående spiral så måste en vändning komma och värdet på den granskande 
journalistiken få ett uppsving. Förtroendet för medierna som säkra källor och en rättvis 
granskning av samhället kommer att vara avgörande för att journalistiken fortsatt ska 
kunna kalla sig för den tredje statsmakten.
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