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›› Går det att tänka sig följande platsannons?

"För att stärka den lokala demokratin söker VK, ÖP och HD lokalreportrar till 
Storuman, Bräcke respektive Bjuv. Andra mediehus söker ytterligare 47 nya 
lokalreportrar. SVT/SR betalar."

Detta scenario känns kanske långsökt och ingen har väl egentligen 
vågat föreslå det i Sverige. Men det är precis så här det går 
till i Storbritannien. Just nu rekryteras 150 så kallade lokala 
demokratireportrar (local democracy reporters) av de brittiska 
koncerner som arbetar med lokal journalistik i landet. BBC betalar 
och satsar omkring 8 miljoner pund (nära 90 miljoner svenska 
kronor) per år av sina licenspengar på projektet.

Efter flera års gnabb mellan privat press och public service 
går man nu in i samarbete i stället. Storbritanniens TU 
(News Media Association) är tillfreds. Så här kommenterar 
dåvarande ordföranden Ashley Highfield, vd i den stora 
lokaltidningskoncernen Johnston Press:

"Initiativet kommer att gynna BBC, lokala medier och, allra viktigast, 
lokalsamhällena. Det här initiativet har förflyttat relationen mellan BBC och 
de lokala medierna från konfrontation till samarbete och den största nyttan är 
att 150 nya journalister kommer att bevaka offentliga institutioner på deras 
läsares vägnar."
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I tidningskrisens spår har anknytningen mellan public service i 
etermedia och print uppmärksammats i Sverige. Men i Storbritannien 
har kopplingen blivit mycket konkret när BBC betalar lönerna för lokala 
"demokratireportrar" som anställs av nyhetsredaktioner över hela landet. 
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Det finns många paralleller mellan utvecklingen i Sverige och i Storbritannien, 
som tidningskris, ägarkoncentration, minskning eller nedläggning av lokal 
nyhetsbevakning och en tilltagande oro för vad som ska hända med den lokala 
demokratin.

Men en skillnad är att Storbritannien saknar presstöd, en annan är att ägarnas 
lönsamhetskrav är betydligt högre där än här (möjligen med undantag för 
NWT-koncernen). Trinity Mirror, landets största lokaltidningsägare, redovisade 
för 2017 en vinstmarginal på 20 procent trots minskande omsättning men 
säkert tack vare hård bantning i personalstyrkan. 

I Sverige har forskarna vid Södertörns högskola, i studien Landsbygd i 
medieskugga (2014), visat att resurserna till den lokala journalistiken 
minskat kraftigt mellan 2004 och 2014. Även om studien inte är heltäckande 
framgår att den redaktionella bemanningen minskat med 25 procent och 
att nedbemanningstakten ökar, snabbast tycks nedbemanningen gå på 
lokalredaktionerna. Nästan hundra lokalredaktioner har lagts ned i Sverige 
vilket, enligt Södertörnsforskarna, innebär var tredje lokalredaktion.

"Nedrustningen av den lokala journalistiken är en demokratifråga", säger 
Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörn, i ett pressmeddelande.

Den lokala demokratin urholkas och hela nyhetssystemet påverkas när det 
produceras färre lokala nyheter. 

Men när Institutet för Mediestudier i sin årsbok för 2015/2016 följde 
upp utvecklingen för lokaljournalistiken fann man att totalt sett är antalet 
artiklar någorlunda konstant där respektive kommun nämns i samband med 
kommunalpolitiska begrepp. 
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Däremot syns betydande skillnader och minskningen 
av kommunal bevakning är störst i Södermanland och 
i Mittmedias ursprungliga spridningsområde, norra 
Svealand samt södra och mellersta Norrland. Men i 
Västerbotten-Kurirens spridningsområde ökade rentav 
kommunal bevakning. En liten ökning uppvisade också 
Gota Medias spridningsområden. 

Vi kan ändå konstatera att det i Sverige finns en 
samsyn om att läget för svensk lokaljournalistik 
är bekymmersamt. Det framgår inte minst av den 
remissomgång som följde på Medieutredningen 
efter november 2016 och som tas upp i 
kulturdepartementets proposition till mediestöd, 
Journalistik i hela landet, den 13 mars i år. 
Propositionens titel vittnar om att man värnar 
lokaljournalistiken.

Men om det är illa hos oss är det mycket värre i 
Storbritannien, inte minst eftersom det rör sig om så 
stora tal i ett folkrikt land. Antalet dagliga tidningar och 
få- och endagarstidningar är i Storbritannien 1 112. 
Forskarna Gordon Ramsay och Martin Moore vid King's 
College i London har i rapporten Monopolising local 
news (2016) målat upp en dyster lägesbeskrivning:

X Daglig redaktionell bevakning har försvunnit från 
stora delar av landet.

X Mer än två tredjedelar av samhällena (271 av 406) 
saknar en lokal dagstidning. Här bor 56 procent av 
landets befolkning.

X Lokala dagstidningar finns nästan uteslutande i 
städer och större storstadsområden. Endagarstidningar, ofta med webbplatser 
med kontinuerlig publicering, finns på landsbygden. Men ofta räcker inte 
bemanningen till för regelbunden journalistisk bevakning.

X Mer än hälften av valkretsarna (330 av 650) saknar en lokal dagstidning. 
Bland dessa finns 206 valkretsar som bara nämndes fem gånger eller färre 
inför parlamentsvalet vilket innebär att väljarna sannolikt fick högst begränsad 
information om de lokala parlamentskandidaterna.

X  Ägarkoncentrationen är betydande och fyra medieföretag, Trinity Mirror, 
Johnston Press, Newsquest och Tindle, äger över 70 procent av lokaltidningarna. 
58 ägare till en eller flera lokala tidningar står för en femtedel av titlarna. 
Nästan alla kommuner, 96 procent, har en marknadsdominerande publicist med 
över hälften av upplagan i respektive område.
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Liksom i Sverige finns en stark oro även på regeringsnivå i Storbritannien. 
Premiärminister Theresa May sade i ett tal i Manchester i februari att en ny 
utredning ska tillsättas för att beskriva läget för branschen, dess påverkan på 
lokaljournalistiken och hanteringen av falska nyheter.

"Utvecklingen är farlig för vår demokrati", sade Theresa May. "När pålitliga 
och trovärdiga nyhetskällor tappar kan vi bli sårbara för falska nyheter. Så 
för att svara mot denna utmaning i den allmänna debatten ska vi starta en 
genomlysning av hållbarheten för riks- och lokalpress."

Även Googles och Facebooks påverkan kommer att belysas genom att 
utredningen ska beakta huruvida skaparna av innehåll får sin rimliga andel av 
annonsintäkterna för de artiklar de producerar.  

Det är detta alarmerande läge som är utgångspunkten för BBC:s satsning 
och finansiering av en utbyggnad, eller restaurering om man så vill, av 
lokaljournalistiken. Den ingår i BBC:s uppdrag (BBC Charter) under den 
innevarande tillståndsperioden som löper ut om nio år. BBC kommer alltså att 
lägga motsvarande nära 90 miljoner kronor per år från och med nu fram till 
2026. Man har upprättat ett huvudkontor för verksamheten i Birmingham.

Satsningen går under namnet Local News Partnership och är formellt ett 
avtal mellan BBC och mediebranschen via News Media Association. Förutom 
att skapa 150 nya journalistjobb i landet ska man erbjuda en plattform för 
att dela på lokalt innehåll och ge brittisk regional media tillgång till BBC:s 
nyhetsmaterial i video och som ljud. I satsningen ingår också kunskapsutbyte 
mellan de deltagande partnerna.

Mer i detalj är detta Local News Partnership (LNP):

X En så kallad news hub som ger externa medieorganisationer tillgång till BBC:s 
video- och ljudmaterial för publicering på internet.

X En organisation för att dela data och datajournalistik (shared data unit). 
Gruppen är bemannad av BBC och av bidragande lokala nyhetsorganisationer.
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X Rekrytering av totalt 150 lokala så kallade demokratireportrar som ska 
täcka lokala myndigheter och andra offentliga myndigheter för BBC:s och 
lokala nyhetsorganisationers räkning. BBC betalar, men demokratireportrarnas 
arbetsplatser blir hos de regionala nyhetsorganisationerna runt om 
Storbritannien. Målet är att lokala och andra myndigheter och dess beslut ska 
bevakas heltäckande och rättvist av professionella journalister.

De medieföretag som vill delta kan ansöka om att knytas till LNP på två olika 
nivåer:

X Section One, som innebär att man erbjuds innehåll som producerats genom 
"news hub", "shared data unit" och de lokala demokratireportrarna.

X Section Two, som innefattar tillgång till innehåll enligt ovan, men också ger 
möjlighet till finansiering för anställning av lokalreportrar på antingen hel- eller 
halvtid.

Enligt BBC har 50 medieorganisationer som representerar över 600 tryckta 
tidningstitlar, webbaserade nyhetsorganisationer eller etermedier beviljats 
inträde i Section One det senaste halvåret. Denna anslutningsform tar 
fortfarande emot nya ansökningar.

När det gäller Section Two håller hittills 145 demokratireportrar på att anställas 
av 59 nyhetsorganisationer i England, Skottland och Wales. De resterande fem 
reportrarna ska anställas i Nordirland under det här året efter att modellen 
testas där.

Fördelningen sker efter en noggrann urvalsprocess. Medieföretag som fått 
klartecken för att anställa måste uppfylla ett antal hårda kriterier som till 
exempel finansiell styrka och ett uthålligt journalistiskt kvalitetsarbete i det 
geografiska område där man verkar. Urvalet görs av BBC:s regionala högsta 
redaktionella chefer.

I Storbritannien, liksom i Sverige för den delen, har ibland det vakuum 
som etablerade medieföretag lämnat efter sig täckts av nystartade 
hyperlokala aktörer. Det har funnits viss kritik mot att dessa nystartade 
bolag inte kvalificerat sig och inte tilldelats extra resurser. BBC kräver att en 
nyhetsorganisation för att komma ifråga måste ha åtminstone en anställd.

Så vinnarna när tjänsterna fördelats är de gamla vanliga etablerade 
koncernerna med Trinity MIrror , Newsquest och Johnston Press. Trinity Mirror 
har tilldelats 63 reportrar, Newsquest 38 och Johnston Press 30,5. 

Intressant är att även Londonområdet fått sina lokalreportrar. I det som BBC 
räknar som distrikt London anställs 13 reportrar, bland annat av Evening 
Standard och The Hackney Citizen som fick en vardera. I London fick också 
Get West London en reporter för bevakning av Kensington, Chelsea och 
Westminster. Det var i det området den tragiska höghusbranden i Grenfell i 
norra Kensington inträffade. 
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I debatten har nämnts att avsaknaden av lokala medier i området kan ha 
bidragit till att Grenfells usla läge inte fått tillräcklig uppmärksamhet.

Det brittiska lokaltidningsinitiativet är förstås inte okontroversiellt. 
Från början var Trinity Mirrors vd, Simon Fox, tveksam till behovet 
av en offentligt finansierad satsning på lokaljournalistik. Men han 
har uppenbarligen ändrat sig och hans företag blev som nämnts 
BBC-programmets största bidragstagare. Brittiska TU, News Media 
Association (NMA) har deltagit i förberedelsearbetet och är numera 
som avtalsslutande part med BBC en stark tillskyndare av projektet. 

Däremot är det lite uppseendeväckande att brittiska 
journalistförbundet, NUJ, också varit kritiska trots att 150 nya 
journalistjobb skapas. NUJ författade i februari 2017 ett tungt 
dokument med en rad invändningar även om man erkänner att 
den lokala demokratin är hotad och att man principiellt inte har 
något emot subventionering av lokal journalistik. Huvudinvändningen 
bottnar i misstroende mot de stora koncernerna som, enligt NUJ, har dragit 
ned på lokal bevakning för att höja sina egna vinster och ge bättre villkor 
till de högsta cheferna. Nu kan de med hjälp av BBC:s pengar upprätthålla 
bevakningen medan deras egna vinster höjs ännu mer, resonerar NUJ. Man 
menar också att satsningen sammanfaller med BBC:s egna neddragningar av 
lokal bevakning med motsvarande 200 journalistjobb.

Men BBC slår tillbaka. Invändningen att offentliga medel används för att 
stödja privata bolag är ett felaktigt synsätt menar den ansvarige för Local 
News Partnership, Matthew Barraclough. "BBC kommer inte att förstärka eller 
subventionera någon nyhetsorganisation genom dessa samarbeten. Detta 
skulle vara emot BBC:s värderingar och mot alla regler och även lagar. Vi vill 
sprida innehåll från externa bolag först och främst för att det gynnar BBC:s egen 
publik. Det innehåll som skapas kommer att användas av BBC:s nyhetsteam 
över hela Storbritannien. På liknande sätt deltar externa produktionsbolag 
i produktionen av radio- och tv-program. Skillnaden här är att även andra 
nyhetsorganisationer kan använda innehållet, en arbetsmodell som har sin 
förebild i BBC World Service", skriver Barraclough i en kommentar under 
blogginlägget på den egna sajten. 

Barraclough avslutar: "De finansiella utmaningar som de lokala medierna står 
inför är deras egna. Men vi tror att valmöjligheter för nyheter är bra för alla och 
vi kommer att göra vad vi kan för att samarbeta när det är möjligt".
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SAMMANFATTNING:
X Hälften av Storbritanniens valkretsar saknar en dagligt utkommande tidning. 
Brittiska regeringen oroar sig för den lokala demokratin och har därför tillsatt 
en utredning för att belysa tidningskrisen. Man ska beakta risken för att falska 
nyheter sprids och effekten på pressens intjänandeförmåga på grund av 
konkurrens från digitala plattformar.

X BBC har fått i uppdrag att starta programmet Local News Partnership som 
innebär att tv- och radiobolaget ska dela innehåll med ett antal deltagande 
externa medieföretag och samarbeta kring datajournalistik.

X Den mest konkreta insatsen inom ramen för Local News Partnership 
är finansieringen av 150 nya journalisttjänster som ska bevaka lokala 
myndigheter och institutioner där behovet är som störst.
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Länkar och merläsning
Översikter över krisen för brittiska lokala medier 
› http://www.bbc.com/news/uk-43106436
› www.mediareform.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/mapping-changes-
in-local-news-2015-2017-interactive-research-report-march-2017.pdf

Decline of local journalism threatens democracy, says 
Theresa May
› https://www.theguardian.com/media/2018/feb/06/decline-of-local-
journalism-threatens-democracy-says-may
› http://www.newsmediauk.org/News/prime-minister-cites-importance-of-free-
press-as-review-launched/193341

Var tredje lokalredaktion har lagts ned (Södertörns 
högskola)
› https://www.sh.se/p3/ext/custom.nsf/news?openagent&key=var_tredje_
lokalredaktion_har_lagts_ner_pa_tio_ar_1412766038679

Local News Partnerships hemsida
› http://www.bbc.co.uk/lnp/ldrs
› http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/4b95755e-25af-4bbc-
ac14-2abcc70542d7

Exempel på artiklar från BBC Shared Data Unite:
› http://www.bbc.co.uk/lnp/SDU-coverage
vhttp://www.bbc.co.uk/lnp/SDU-coverage/busservices

Jobbannonser för Local Democracy Reporter
› http://jobsearch.trinitymirror.com/jobs/job/Local-Democracy-Reporter/5946
› https://careers.newsquest.co.uk/job/local-democracy-reporters-x-37-various-
locations-generaluk-wide-74.aspx
› http://www.s1jobs.com/job/media-design/journalism-broadcast-media-
design/nationwide/685665597.html

Kritik mot LNP från "hyperlocals"
› https://www.holdthefrontpage.co.uk/2017/news/hyperlocals-say-bbc-
democracy-reporter-scheme-a-total-sham/
› https://www.communityjournalism.co.uk/news/what-does-the-bbc-local-
democracy-reporter-scheme-mean-for-hyperlocals-and-community-news-
publishers/

De stora koncernerna tar nästan alla demokratireportrar
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› http://www.pressgazette.co.uk/most-of-150-new-bbc-funded-local-
democracy-reporters-go-to-trinity-mirror-newsquest-and-johnston-press/

BBC announces local democracy journalists
› http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2017/local-democracy-
reporters

UK: Google funded investigative journalism helps 
newspapers
› https://www.cjr.org/innovations/google-funded-investigations-unit-helps-
local-uk-papers-hold-power-to-account.php
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