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ABSTRACT 
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Problemformulering och syfte: Mediebranschen i dag är under förändring bland 

annat till följd av att tidningar blir allt mer koncernstyrda och ekonomifokuserade. 

Därmed förändras anställningsformerna på många tidningar från att vara inriktade på 

spetskompetens till att inriktas mot multikompetens, detta för att spara in pengar på 

resurser. 

Denna studie har till syfte att undersöka om det ökande multikompetenskravet har 

någon påverkan på bildjournalistiken i svenska lokaltidningar. 

 

Metod och material: Undersökningen är gjord genom en kvantitativ innehållsanalys 

av fyra svenska lokaltidningar, Barometern, Ystads Allehanda, Nya Wermlands 

Tidningen och Norran, som valdes genom ett strategiskt urval. Undersökning gjordes 

genom att mata och räkna bilder i tidningarnas pappersupplaga under fem dagar. 

 

Huvudresultat: Trots förändringarna inom journalistbranschen påverkas inte 

tidningarnas bilsättning eller bildmäng negativt ur ett kvantitativt perspektiv när 

spetskompetensen byts ut mot multikompetens på redaktionerna. Oavsätt 

anställningsform på redaktionerna står bildkvantiteten i fokus. De bilder som 

publiceras i tidningarna visar på hur multijournalisterna i en större utsträckning, än 

fotograferna, tvingas arbeta mer tidseffektivt för att kunna uppnå de krav som kvarstår 

trots att medarbetaren gör samma jobb som tidigare utförts av två stycken. 

 

Nyckelord: Multijournalistik, bildjournalistik, multikompetens, fotografer, 

multijournalister, lokaltidning, 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMBAKGRUND 
Journalistyrket växte fram i slutet av 1800-talet i och med att tidningarna 

började spridas (Johannesson 2001). Svenska Journalistförbundet grundades år 

1901 med inspiration från typograffackföreningen. Syftet var att förbättra 

villkoren och stärka den sociala statusen (Petersson 2006). 

	  

Journalistförbundet grundade Journalistinstitutet förrän 1959 och 1962 tog 

staten över utbildningsansvaret (Elin Gardeström 2006). Journalisterna blev på 

1960-talet mer självständiga och mindre partianknutna, det i kombination med 

utbildning bidrog till att yrket professionaliserades. Journalistiken började utgå 

från begreppet “i allmänhetens tjänst” (Djarf-Pierre & Weibull 2001). 

Kvällstidningen Expressen gick i spetsen för utvecklingen mot en mer opartisk 

journalistik, då de redan när de grundades 1944 bedrev en opartisk journalistik 

och skilde på nyheter och politik. Dagens Eko bidrog också till utvecklingen då 

de var det första radioprogram att styra sitt eget innehåll (Nord, 2013 s. 211). 

	  

I slutet på 1800-talet började bilden ta plats i tidningen (Langton 2009 s.15). I 

sekelskiftet ökade efterfrågan på illustrerade nyheter och bilder blev ett 

verktyg i kampen om läsarna (Langton 2009 s. 16-17, refererar till 

Rosenblum 1984 p.461). I och med konkurrensen om läsarna försökte 

tidningsägarna hellre ge läsaren vad de ville ha än att fatta redaktionella beslut 

om vad som var viktigt. Anställda fotografer accepterade sina uppdrag och 

frilansare gjorde bara arbeten de visste skulle sälja. I det arbetssättet finns det 

likheter med dagens tidningar som använder sig av läsarundersökningar för att 

besluta om det redaktionella innehållet. Alltså, i mer än ett sekel har innehållet 

rutinmässigt bestämts med annonsörer i åtanke (Langton 2009 s. 17-18). 

	  

Mediebranschen i dag blir allt mer ekonomifokuserad, koncerninriktad och 

vänder sig mer mot digitala plattformar. Detta leder till en förändrad 

journalistik med nedskärningar i personalen som följd. Gränsen mellan 

journalist och bildjournalist blir allt mer diffus. Den tekniska konvergensen 
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media har gjort att branschen blivit tvungen att tänka om i produktionen, till 

exempel med tjänster som omformas och inte längre är lika renodlade som 

tidigare. Ägandeformerna har också förändrats då det blir allt vanligare att 

enskilda medieföretag ingår i större grupper och koncerner (Hvitfelt & Nygren 

2011 s. 22). I och med att många tidningar brottas med den ökande 

konkurrensen, kraftigt minskande antal prenumeranter och låga annonsintäkter 

väljer fler att rikta in sig på digitala plattformar för att hänga med i 

utvecklingen (Hvitfelt & Nygren 2011 s.42). 

	  

Bildens ställning har förändrats drastiskt under ett sekel skriver Nilsson och 

Wadbring (2016). Till en början var bilden en sällsynt del av tidningen sedan 

blev den central i morgontidningarnas nyhetsförmedling och i dag har bilden 

huvudrollen i den visuella, luftiga och färgglada designen som dagens tidningar 

har (Nilsson & Wadbring 2016 s. 14). Samtidigt drar man ner på antalet 

professionella fotografer och ersätter dessa med multikompetenta reportrar 

(bland andra Nygren 2008 & Lee- Wright & Phillips 2012). 

	  

I en bransch under ständig förändring är det intressant att undersöka om bilden 

får lika mycket utrymme oberoende av vem som tagit den, en fotograf eller en 

multijournalist. Den digitala utvecklingen gör att multikompetenskraven 

kommer att ställas även på nyexaminerade journalister och bildjournalister som 

söker jobb (www.medievarlden.se 2013). Därför är det intressant att veta om 

utvecklingen och trenden med multikompetens är lika negativ som vissa 

forskare menar att den är (Wright & Phillips 2012). Det kan vara intressant 

även för yrkesverksamma att veta om och hur förändringarna påverkar bildens 

ställning i tidningen eftersom den enligt Nilsson och Wadbring är så viktig. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Denna studie har till syfte att undersöka om det ökade multikompetenskravet 

på tidningsredaktionerna har någon påverkan på bildjournalistiken i svenska 

lokaltidningar. 

	  

Frågeställningar:    

• Hur stort utrymme får bilderna i svenska lokaltidningar med fotografer 

respektive multijournalister?  

• Finns det skillnader i utrymmet för män och kvinnor i lokaltidningar 

med fotografer och multijournalister och i så fall hur mycket? 

• Skiljer sig användandet av olika bildkällor åt mellan lokaltidningar med 

fotografer och multijournalister och i så fall hur? 

• Skiljer sig användandet av olika typer av bilder åt mellan tidningar med 

fotografer och multijournalister och i så fall hur?  

•  

3. BAKGRUND  
3.1 Ystads Allehanda 
Tidningen Ystads Allehanda eller YA, är en lokaltidning med spridningsområdet 

Ystads, Simrishamns, Tomelillas, Skurups och Sjöbos kommuner. Tidningen 

grundades 1873 och hade sin första utgivning den 2 juli samma år. 2011 utkom 

tidningens nätupplaga Ystadsallehanda.se. Tidningen tillhör sedan 2011 

mediekoncernen Gota media AB. Tidningen är en sexdagarstidning med utgivning 

måndag till lördag och har ungefär 20 200 tidningsprenumeranter till den tryckta 

tidningen. 

 

Tidningen har två anställda fotografer som endast fotar, men tidningen rör sig allt mer 

åt ett multijournalistiskt arbetssätt och många av de anställda journalisterna bildsätter 

därmed sina egna artiklar. Mallningen av tidningen är hård och de färdiga mallarna 

väljs ut av redigerare och nyhetschefen. Journalisterna kan gå in och småpilla i 

mallarna och lägga till eller ta bort en bild för att ge större eller mindre yta till texten. 

Frimallning sker vid undantag och gäller då stora och viktiga reportage. 
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YA är prenumerant hos bildbyrån TT/Scanpix och använder deras material i 

tidningen. Det finns inga riktlinjer för om dessa bilder ska märkas med TT/Scanpix 

eller endast fotografens namn, utan journalisterna får själva välja vilken märkning de 

sätter. 

 

3.2 Barometern 
Tidningen Barometern är en lokaltidning med spridningsområdet Kalmars, Ölands, 

Nybros, Torsås, Emmabodas, Mönsterås och Högsbys kommuner. Tidningen 

grundades 1841 och 1996 lanserades nätupplagan Barometern.se. Tidningen tillhör 

sedan 2003 mediekoncernen Gota media AB. Tidningen är en sexdagarstidning med 

utgivning måndag till lördag och har en tidningsupplaga på ungefär 38 000.  

 

Tidningen har tre anställda fotografer men det händer även att journalisterna bildsätter 

sina egna artiklar. Barometern har prenumerationsavtal med TT och använder sig utav 

deras bildarkiv. Bilder hämtade från TT märks oftast med fotografens namn och TT 

men det finns inga fasta regler hur bilderna ska märkas. Liknande markeras intagna 

läsarbilder med läsarbild. Tidningen har ett utbyte av bilder med andra tidningar inom 

koncernen.  

Mallningen av tidningen är hård men tidningen har kvar några redigerare så friare 

mallning är möjligt.  

 

3.3 Nya Wermlands Tidningen 
Nya Wermlands Tidningen eller NWT, är en lokaltidning med spridningsområdet 

Värmland, Dalsland och Västerdalarna. Tidningen grundades 1837 och fick sin 

nätupplaga Nwt.se 2007. Tidningen tillhör NWT- koncernen som ägs av familjen 

Ander. Tidningen är en sexdagarstidning med utgivning måndag till lördag och har 44 

100 prenumeranter på den tryckta tidningen. 

 

Tidningen har multijournalister som både fotograferar och skriver artiklar i tidningen. 

De multijournalisterna som tidigare arbetat som renodlade fotografer får dock arbeta 

mer med bild än de andra multijournalisterna vid större och mer krävande jobb.  
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Tidningen är färdig mallad och det är nyhetschefen som bestämmer vilken mall som 

ska följas vid varje artikel. Journalisterna har dock en viss frihet att lägga till eller ta 

bort en bild inom ramen av mallningen.  

 

Tidningen har en prenumeration hos TT-bild och använder sig av deras bildarkiv. I 

bildbylinen på TT-bilder står det TT efter fotografens namn. Vid läsarbilder eller 

inköpt material märks det som läsarbild eller företagets namn på fotografens begäran.  

 

3.4 Norran 
Norran är en lokaltidning med spridningsområdet i Skellefteås-, Malås-, Norsjös-, 

Arvidsjaurs-, Arjeplogs- och Robertsfors kommuner. Tidningen grundades 1910 och 

första ordinarie tidning kom ut året därpå. Webbtidningen Norran.se har funnits sedan 

1996. Tidningen ägs sedan 1972 av stiftelsen Skelleftepress. Den är en 

sexdagarstidning med utgivning måndag till lördag och har ca. 19 500 

tidningsprenumeranter.  

 

Tidningen har multijournalister som både fotograferar och skriver artiklar till 

tidningen. När tidningen gick över till att ha multijournalister erbjöds samtliga 

fotografer på tidningen jobb som multijournalister, dock var det endast två som valde 

att stanna kvar. Den sista fotografen som gick över till att bli multijournalist på 

tidningen gjorde det under 2015. 

 

Tidningen är hårt mallad, endast större, djupdykande och granskande artiklar är fritt 

mallade.   

Tidningen har ett prenumerationsavtal med TT, bilder från bildbyrån som publiceras i 

tidningen märks med fotografens namn samt TT. 

 

Norran drivs av en stiftelse och ingår alltså inte i en koncern, däremot samarbetar 

tidningen med andra lokaltidningar i området och de har där ett visst bildutbyte.   
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4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
4.1 Professionalisering och deprofessionalisering  
Genom att titta på journalist- och bildjournalistyrkenas uppkomst och 

professionalisering kan man lättare förstå varför vi kommit fram till dagens 

deprofessionalisering av yrkena, varför det sker en sammanslagning 

(multijournalistik) av vad som tidigare varit två skilda yrken. 

 

Journalistyrket växte fram redan i slutet av 1800-talet (Johannesson 2001), medan 

fotografer arbetade i decennier innan de slutligen började tillhöra en yrkesgrupp. 

Termen bildjournalistik användes först av Alfred Eisenstadt på 1930-talet (Fahmy & 

Bock & Wanta 2014 s.28 & 34), men det blev ett vedertaget begrepp, för att beskriva 

en bild skapad av en tidningsfotograf, först när det etablerades av rektorn på 

Journalism School på University of Missouri (Paris 2007). Titeln var tänkt att ge 

tyngd till yrket och skapa en känsla av seriositet och etik (Fahmy & Bock & Wanta 

2014 s.34).  

 

I Photojournalism and today’s news skriver Loup Langton om bildjournalistikens 

uppkomst i USA. Fotografer började utveckla tankar om att bildsätta nyheter i slutet 

av 1800-talet, dock var tekniken ett hinder, men när den tekniska utvecklingen gjorde 

framsteg i slutet av 1800-talet började den moderna bildjournalistiken formas. När 

man kunde byta ”wet plates” mot ”dry plates” kunde fotograferna använda sig av 

kortare slutartider, men det viktigaste av allt var kanske halvtonsplattorna som 

utvecklades som ett sätt att återge fotografierna direkt på en utskriven sida. 

Utvecklingen gjorde att man inte längre behövde gravörer och en starkare känsla av 

objektivitet skapades (Langton 2009 s.15, refererar till Jussim (1988). 

Eastman Kodak kameran introducerades under samma tid, den underlättade också 

arbetet, då det med mindre handhållna kameror var lättare att skapa spontana och 

intimare bilder i och med att man kunde arbeta med större diskretion. 

Bildjournalistiken utvecklades dock inte enbart i en kombination av olika tekniska 

framsteg, den fanns och finns fortfarande i ett större sammanhang som bland annat 

inkluderar ekonomi, politik, teknik, allmänhetens inställning, och i slutändan lärare 

och leverantörer av kunskap och information (Langton 2009 s.15-16, refererar till 

Jussim 1988 p.38). 
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Tidningsägare och redaktörer började i sekelskiftet ana en växande efterfrågan av 

illustrerade nyheter, fotografer blev därför ett viktigt redskap i kampen om läsarna. 

Man började därför fundera på hur man effektivare kunde använda fotografer 

(Langton 2009 s. 16-17, refererar till Rosenblum 1984 p.461). En ny typ av fotograf 

började växa fram, en fotograf som kunde illustrera publikationernas nyheter. De var 

ofta självlärda och vana att röra sig på gatorna bland folk. Nyhetsfotograferna blev på 

sätt och vis en del av det nya journalistyrket. Nyhetsfotografer var som i dag, 

anställda eller frilansare. Frilansfotograferna hade inga problem att sälja sina arbeten 

då bilder var efterfrågade. Detta nybildade syndikat gjorde rikstäckande 

marknadsföring av sina bilder, här lades grunden till dagens bildbyråer (Langton 2009 

s. 17, refererar till Carlebach 1997). 

 

Tidningsägarna försökte hellre ge läsarna vad de ville ha än att fatta redaktionella 

beslut om vad som var viktigt. Anställda fotograferna accepterade sina uppdrag och 

frilansfotograferna gjorde bara arbeten som de visste skulle sälja. Där finns en likhet 

med dagens tidningar som använder läsarundersökningar för att avgöra det 

redaktionella innehållet. Alltså, i mer än ett sekel har innehållet rutinmässigt bestämts 

med annonsörer i åtanke (Langton 2009 s. 17-18). 

 

Om 1900-talet var journalistikens professionalisering så verkar 2000-talet bli 

journalistikens deprofessionalisering (Deuze 2007). En bidragande orsak till 

deprofessionaliseringen är att medier blir allt mer kommersiellt drivna. Den 

marknadsdriven journalistiken tar över allt mer från det professionella grunduppdrag 

journalistiken har gentemot det allmänna. Istället är det kortsiktiga ekonomiska 

intressen som får styra allt mer (McManus 2009). 

 

Numer är det svårt att definiera vad en journalist är och vad den gör. Gränsen mellan 

journalisten och andra medarbetare på redaktionen har suddats ut i och med att 

journalisten nu mer även utför arbete som tidigare enbart gjordes av andra 

sakkunniga. Digitaliseringen och internet har också gjort att alla med en 

internetuppkoppling kan söka information och nå ut åsikter till andra. Via 

användandet av till exempel bloggar eller sociala medier som Twitter och Facebook 

når man en bred publik. Att så många kan söka och sprida information eller på annat 
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sätt publicera sig gör att journalisternas ”kunskapsmonopol”, tillgången till den 

offentliga scenen, kraftigt minskar. (Nygren 2008 s. 16). 

 

Även journalisternas källor kan nå ut på andra sätt än traditionella medier och 

använder sig i större utsträckning av PR för att påverka mediers innehåll. I och med 

det blir journalister beroende av innehåll som publiceras av källorna själva. Dessutom 

blir sociala medier viktiga i den journalistiska processen då de används både för 

research och som publicistisk plattform (Örneberg 2010).  

 

I och med att tidningar blivit allt mer koncernägda så är det inte längre bara den 

redaktionella kulturen som styr journalisternas arbete. Konsekvensen av att beslut 

rutinmässigt fattas för att blidka ägare och annonsörer blir att konsumenterna drabbas. 

Tidningarnas innehåll står i direkt samband med intresset hos dem som finansierar 

pressen och aktieägarna kräver ökade vinster. Tidningarna möter kraven genom att 

sänka kostnaderna och/eller öka intäkterna (Langton 2009 s.123). För att dra ner på 

kostnader löser nyhetsmedier det bland annat genom att dra ner på antalet anställda 

och minska utrymmet för redaktionellt material till förmån för reklam (Mayers 2009 

s. 41). 

 

Det finns inga eviga professioner skriver Gynnar Nygren (2008). Exempel på när ett 

yrke deprofessionaliseras är när man inte lyckas stänga ute andra yrkena utan andra 

yrkeskategorier tar sig in på professionens område. I Sverige har vi ”den öppna 

kartellen” som gör att ingen har ett kunskapsmonopol (Nygren 2008 s. 15 & 16). En 

multireporter kan antingen referera till en journalist som genomför flera steg i 

arbetsprocessen eller en journalist som jobbar mot flera medieformer samtidigt. På 

tidningar har det länge funnits multireportrar som både skriver och fotar men också 

redigerar sidor och korrekturläser, men de flesta redaktioner jobbar också mot olika 

typer av plattformar (Nygren 2008). 

 

Nygren skriver vidare i sin bok Yrke på glid (2008) om en undersökning där man 

jämfört jobbannonser i tidningen Journalisten 1986 och 2006. Den visar tydligt att 

kraven har ökat på de sökande. Man förväntas ha journalistisk erfarenhet eller helst 

utbildning. Ytterligare förväntas man ha olika specifika kunskaper inom olika medier. 

Inom tidningsbranschen förväntas man ha kunskaper inom redigering, särskilda 
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kunskaper i olika datorprogram bland annat redigeringsprogram för text, ljud, still- 

och rörlig bild. Till exempel Adobe Indesign och Photoshop. Webberfarenhet och 

fotokunskaper var också viktiga kunskaper i jakten på jobb (Nygren 2008).  

 

I och med att tekniken har fört medier samman på internet försöker man göra 

journalister multikompetenta. Detta för att medarbetarna effektivt ska kunna växla 

från print till kameraarbete och ljudupptagning tillbaka till print. Multijournalistik gör 

att medarbetarna kan var mer kreativa, men detta är inte alltid fallet. Man använder 

nämligen ofta multikompetens som en ursäkt för att kunna göra nedskärningar i 

personalstyrkan (Lee- Wright & Phillips 2012 s.63).  

 

4.2 Konvergens 
Massmedierna växte fram i takt med industrisamhället. Ny teknik i form av telegrafen 

och rotationspressar i tryckerierna gjorde att man kunde få fram nyheter och att man 

kunde trycka billiga tidningar. Marknaden för tidningarna skapades av en växande 

befolkning som arbetade och tjänade pengar (Johannesson 2001). 

 

I dag kämpar medieföretagen för att hitta sätt att anpassa sig till omfattande, såväl 

yttre som inre, förändringar. Dessa förändringar ligger till exempel i 

produktionssätten, den snabbt ökande konkurrensen, minskande prenumerationer, 

problemet att få annonsörer och förändrade marknadsmönster. Medieföretagen måste 

förstå och snabbt anpassa sig till dessa förändringar, eftersom ett misslyckande att 

anpassa sig till förändringarna kan leda till negativa följder för nya och befintliga 

produkter, ekonomiska förluster eller i värsta fall konkurs (Picard 2004).  

 

Den digitala tekniken gjorde att tidigare skilda plattformar kunde smältas samman i 

både produktion och användning. De nya medierna tog över former och innehåll från 

gamla medier samtidigt som de gamla medierna fanns kvar och formade de nya. I 

början lade man ut tidningsartiklar på nätet efter att de publicerats i papperstidningen. 

Tio år senare utvecklades konvergensen ytterligare och ny medier hänger inte längre 

lika tätt samman med de gamla. Tryckta tidningar satsar mer på rörligbild och 

läsarmaterial vid sidan av det tryckta materialet. De nya webbaserade plattformarna 
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tar i allt mindre utsträckning över material från de tryckta tidningarna (Nygren & 

Wadbring, 2013:15). 

 

Flera forskare anser att mediekonvergens är en process och inte ett avslutat tillstånd. 

Processen drivs på av juridik och ekonomi mer än av den tekniska utvecklingen. En 

annan aspekt av processen är att konsumenterna tar allt mer tar kontroll över sin egen 

mediekonsumtion än man tidigare gjort. Det gör att gränsen mellan medieproducent 

och mediekonsument blir allt mer diffus. När innehåll blir tillgängligt på fler 

plattformar och olika marknader samtidigt som det blir nischat och individualiserat, så 

gör det att användarna blir allt mer splittrade i sin användning av medier (Appelgren 

& Leckner, 2013:45).	  	  

 
4.3 Visuellt berättande 
För	  att	  kunna	  förmedla	  en	  nyhet	  på	  bästa	  sätt	  och	  nå	  fram	  till	  läsarna	  är	  det	  

viktigt	  att	  bemästra	  det	  visuella	  berättandets	  konst.	  Utan	  en	  visuellt	  berättande	  

bild	  lockas	  inte	  läsarna	  till	  att	  läsa	  artikeln	  (Greenwood	  &	  Smith	  2009,	  refererar	  

till	  Garcia	  &	  Stark,	  1991)	  och	  ta	  till	  sig	  nyheten	  på	  samma	  sätt	  som	  med	  en	  bild	  

som	  visuellt	  förmedlar	  artikelns	  innehåll	  (Kobré,	  2008:	  VI).	  

	  

Kenneth	  Kobré	  (2008)	  skriver	  i	  inledningen	  på	  sin	  bok:	  bildjournalister	  

rapporterar	  med	  sina	  kameror,	  deras	  jobb	  är	  att	  hitta	  nyheter	  och	  dokumentera	  

dem	  i	  visuell	  form.	  Dagens	  nyhetsfotografer	  måste	  kombinera	  kompetensen	  av	  

en	  undersökande	  reporter	  och	  fastställandet	  av	  en	  specialiserad	  reporter	  med	  

känslan	  av	  en	  reportageförfattare.	  Han	  skriver	  också	  att	  den	  tekniska	  

utrustningen	  har	  förändrats,	  man	  jobbar	  både	  med	  stillbild	  och	  med	  rörligbild,	  

men	  i	  grunden	  är	  arbetet	  fortfarande	  det	  samma,	  att	  berätta.	  I	  och	  med	  de	  

förändrade	  rollerna	  inom	  journalistiken	  är	  det	  ännu	  viktigare	  att	  kunna	  berätta	  

visuellt,	  bilder	  är	  det	  effektivaste	  sättet	  att	  skildra	  en	  händelse	  (Kobré,	  2008:	  VI).	  	  

	  

Bilder	  spelar	  en	  viktig	  roll	  i	  informationsflödet	  i	  tidningar	  genom	  att	  förklara	  och	  

illustrera	  nyheter	  och	  händelser.	  Läsarna	  använder	  dessutom	  bilderna	  som	  

ingångspunkt	  till	  artiklarna	  (Greenwood	  &	  Smith	  2009,	  refererar	  till	  Garcia	  &	  
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Stark,	  1991).	  I	  tidningar	  finns	  det	  ofta	  en	  begränsad	  plats	  för	  bilder	  och	  det	  

händer	  ofta	  att	  det	  bara	  finns	  plats	  att	  publicera	  en	  enskild	  bild	  till	  artiklarna.	  

Därför	  tvingas	  fotografer	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  använda	  sig	  av	  flera	  element	  i	  en	  

och	  samma	  bild	  för	  att	  på	  ett	  snabbt	  och	  tydligt	  sätt	  förmedla	  en	  historia	  till	  

läsarna	  (Greenwood	  &	  Smith	  2009).	  

Tidningsfotografer	  arbetar	  dessutom	  mot	  klockan,	  med	  flera	  uppdrag	  om	  dagen	  

och	  pressen	  att	  bli	  klar	  innan	  deadline.	  Därför	  måste	  de	  jobba	  snabbt	  och	  

effektivt	  för	  att	  skapa	  bilder	  som	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  speglar	  historien	  utan	  att	  

det	  tar	  för	  mycket	  tid	  från	  nästa	  uppdrag.	  För	  att	  tjäna	  mästarna	  över	  tiden,	  

nyhetschef	  och	  publik,	  måste	  fotografer	  därför	  förlita	  sig	  på	  vissa	  standardtyper	  

av	  bilder	  som	  gör	  att	  de	  snabbt	  kan	  skapa	  bilder	  som	  illustrerar	  historien	  på	  ett	  

sätt	  som	  nyhetschefen	  godtar	  och	  som	  läsarna	  förstår	  (Greenwood	  och	  Smith	  

2009).	  

	  

Allt	  i	  tidningen	  är	  dock	  inte	  nyheter	  och	  alla	  bildjournalistiska	  bilder	  har	  inte	  

fokus	  på	  nyheter	  och	  sport.	  Featurebilder	  visar	  en	  annan	  sida	  av	  vardagen	  och	  är	  

en	  integrerad	  del	  av	  bildjournalistiken,	  som	  ger	  ett	  avbrott	  från	  nyhetsflödet	  

(Kobré,	  2000).	  

I	  en	  studie	  om	  featurebilderna	  i	  tävlingen	  Picture	  of	  the	  Year	  International	  har	  

man	  kommit	  fram	  till	  att	  featurebilder	  ofta	  innehåller	  färre	  element	  i	  varje	  bild	  

än	  andra	  bilder	  ofta	  gör	  (Greenwood	  och	  Smith	  2009).	  

4.3.1 Visualframing 

Den	  visuella	  kommunikationen	  är	  i	  teorin	  en	  ”inramning”,	  vilket	  i	  grunden	  är	  vad	  

ett	  fotografi	  handlar	  om.	  En	  fotograf	  som	  gör	  en	  bild	  kan	  inte	  få	  med	  hela	  världen	  

samtidigt	  utan	  måste	  begränsa	  sin	  bild	  till	  en	  ”ram”.	  Fotografen	  måste	  alltså	  

aktivt	  välja	  delar	  av	  den	  verkliga	  världen	  som	  får	  vara	  med	  i	  bilden	  och	  låta	  allt	  

annat	  försvinna	  utanför	  ramen.	  	  Alltså,	  idén	  om	  inramning	  är	  valet	  av	  innehåll	  i	  

bilden,	  varför	  en	  fotograf	  valde	  just	  detta	  innehåll	  över	  annat	  innehåll	  och	  vilken	  

effekt	  det	  har	  att	  man	  valt	  bort	  övrigt	  innehållet	  (Fahmy	  &	  Bock	  &	  Wanta	  2014	  s.	  

2).	  	  
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4.3.2 Denotation  

Fotografier berättar inte på ett linjärt sätt som journalistiska texterna gör. De som är 

intresserade av hur den journalistiska bilden kommunicerar måste därför ofta söka 

svar från semiotiken och retoriken, vilka är två teorier och analysmetoder med flera 

beröringspunkter. Retoriken och semiotiken används bland annat i diskursanalyser av 

vilka signaler, meningar och budskap som bilden förmedlar (Fahmy & Bock & Wanta 

2014). Inom semiotiken hittar man denotation och konnotation som är den direkta och 

indirekta tolkningen av ett föremål eller symbol i ett fotografi. Med den direkta 

betydelsen, denotation, menas det som man ser på fotografiet (Gripsrud 2002). Ett 

exempel är Rory du Plessis (2014) analys av bilder från Grahamstown mentalsjukhus 

i Sydafrika. På en av bilderna som Plessis valt att analysera skriver han följande:  

“Fotografiet visar ett antal välklädda män inne i ett prydligt inrett rum.”  

(du Plessis 2014 s.20) 

 

Betraktaren av fotografiet uppfattar helt enkelt vad det är som syns på bilden 

(Gripsrud 2002).  

 

Att gå en dag utan att se en bild är nästan lika ovanligt som att inte se någon text. 

Överallt, i tidningar, på reklampelare och så vidare, finns bilder som vi tar för givet. 

Fotografierna används i syften som att sälja, informera och underhålla (Burgin 1993). 

Det kan låta som en klyscha men det är ett faktum att fotografierna har en förmåga att 

kommunicera tusentals betydelser till betraktaren. Fotografiet kan även förmedla 

budskap som annars inte skulle kunna uttryckas och som skulle ha blivit “ohörda” 

(Seko 2013).  

 

4.4 Fotografisk gatekeeping 
Gatekeeping	  teorin	  är	  en	  redaktionell	  urvalsprocess	  som	  bygger	  på	  olika	  

värderingar	  som	  formar	  mediegestaltningen.	  I	  informationsflödet	  finns	  det	  enligt	  

gatekeepin	  teorin	  portar	  (gates)	  med	  portvakter	  (gatekeepers)	  som	  sållar	  och	  

styr	  upp	  informationsflödet	  innan	  det	  publiceras	  (Nilsson,	  2015	  s.	  285).	  

Gatekeeping	  sållar	  ut	  tusentals	  idéer	  och	  berättelser	  till	  endast	  några	  få	  som	  

publiceras.	  Shoemaker	  m.fl.	  menar	  att	  genom	  sållningsprocessen	  finns	  både	  

positiva	  och	  negativa	  krafter	  som	  underlättar	  flödet	  av	  berättelser	  genom	  de	  
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olika	  grindarna.	  De	  menar	  också	  att	  dessa	  krafter	  kan	  identifieras	  på	  olika	  

nivåer,	  bland	  annat	  individuell	  nivå,	  rutinmässig	  nivå	  och	  organisatorisk	  nivå	  

(Bisell,	  2000).	  

4.4.1 Läsarbilder 

Läsarbilder förekommer regelbundet men i litet antal i tidningar med tabloidinnehåll. 

På redaktioner varierar åsikterna om läsarbilder från lågt intresse till ett angivet behov 

av dem i den ordinarie nyhetsbevakningen. Gatekeeping kan vara en anledning till det 

låga antalet läsarbilder i tidningen, likaså det låga intresset från allmänheten att skicka 

in bilder, men också svårigheterna med att genomföra nya strukturer på redaktioner. 

En studie av Nilsson och Wadbring motbevisade förutsägelserna i litteraturen, om att 

läsarbilder har en nära paradigmatisk ökning i medier (Nilsson & Wadbring 2015). 

 

Däremot har flödet av amatörbilder vid kriser och större händelser ökat, vilket innebär 

både möjligheter och utmaningar för traditionella medier. Detta står i kontrast mot 

tidigare forskning som visat att man tidigare använde läsarbilder vid mjuka nyheter. 

Många tidningar ber sina läsare om ”ögonvittnesbilder” från händelser. Läsarna 

uppmuntras att skicka in sina bilder i stil med ”var du där? Skicka in din bild”. 

(Nilsson & Wadbring 2015). Även Mervie Pantti och Piet Bakker (2009) menar att 

läsarbilder har störst framgång vid stora nyhetshändelser där de fungerar som 

ögonvittnesskildringar. Vid händelser som 9/11 lär de dessutom bli så 

uppmärksammade att de hamnar på förstasidor, eftersom dessa bilder tas långt innan 

professionella fotografer och reporter är på plats och kan skildra händelsen (Pantti & 

Bakker 2009). 

4.4.2 Bildbyråbilder 

Enligt Loup Langton uppkom idén om bildbyråer från frilansfotograferna. De inte 

hade några problem att sälja sina arbeten eftersom fotografierna var högt efterfrågade. 

Detta nybildade syndikat gjorde rikstäckande marknadsföring av sina fotografier och 

detta blev grunden till dagens bildbyråer (Langton 2009 s.17).  

 

Bildbyråer är idag, enligt Paul Frosh (2001), en global affärsverksamhet som 

massproducerar och distribuerar foton till bland annat kommunikationsföretag. 

Traditionellt sett säljer bildbyråerna foton med publiceringsrättigheter och fotografen 
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får då en procentandel av inkomsten från de sålda bilderna. Fotografernas bilder 

sparas i bildbyråns arkiv, väl märkta och kategoriserade. 

 

Systemet på vilket bildbyråerna är uppbyggda gynnar såväl fotografer och bildbyråer 

som bildbyråernas klienter. Fotograferna fotograferar bilderna och bildbyråerna 

hjälper fotograferna med försäljningen och marknadsföringen av bilderna. 

Fotograferna kan även luta sig mot en stadig inkomst till skillnad från 

frilansfotografer som får en inkomst först när bilden blivit såld. Bildbyrån i sin tur får 

ett riktigt fotoarkiv “gratis” som de kan sälja vidare till hela världen. Bildbyråernas 

klienter gynnas i sin tur av systemet genom att kunna undgå såväl kostnaderna kring 

att åka ut och ta bilden samt de logistiska omständigheterna som ligger bakom ett 

fotografi.  

 

Bildbyråerna säljer fotografierna till sina klienter så billigt att klienten inte tjänar på 

att själv ta in en fotograf eller köpa bilder från en frilansfotograf. Bildbyråerna säljer i 

de flesta fall samma bild till flera kunder och får därmed upprepade inkomster för 

samma bild. Därmed kan de pressa priserna för varje enskild bild. Bildbyråerna har 

sedan sin uppkomst genomgått flera förändringar beroende på de förändrade 

relationerna till marknadsföring, produktion och ekonomi. Trots förändringar har 

dock bildbyråernas grund, när det kommer till kvalitetsproduktion och 

professionalism, kvarstått sedan fenomenet uppstod på 1970-talet. (Frosh 2001).	  	  

 
4.5 Könsperspektiv 
Det finns ungefär lika många kvinnor som män i Sverige (http://www.scb.se). För att 

media ska ge en representativ bild av världen borde det därför finnas i stort sett lika 

många kvinnor som män i våra medier. Tidigare forskning visar däremot att män fått 

ett betydligt större utrymme i medierna än kvinnor (Matud & Rodríguez 2011). 

Därför är det, i och med förändringarna i mediebranschen, intressant att se om även 

innehållet i tidningen och dess representation av världen förändras. 
 

Ett ämne som blivit väl omdiskuterat när det kommer till bildteorier och 

pressjournalistik är realism. Hirdman (2000) skriver att sättet att se på foton som 

sanningsenliga och objektiva är en djupt rotad tradition som till stor del beror på att 
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journalistiken ser sig själv som en korrekt spegel av verkligheten (Hirdman 2000). 

Davies (2009) beskriver snarare journalistiken som en nyhetsfabrik än som en spegel. 

Han menar att reportrar idag måste producera nyheter i en sådan takt att reportrarna 

inte hinner med att göra efterforskningar som hade behövts och därmed inte hinner 

utföra det journalistiska arbetet på ett korrekt sätt. Han skriver även i sin bok att 

reportrarna skriver artiklar baserade på de personer och den information de får 

framför sig, för att det helt enkelt inte finns tid för att leta upp någon annan som kan 

berätta samma historia. Därmed får de som ofta syns och hörs i media fortsätta synas 

och höras i media (Davies 2009). Och de som oftast syns och hörs i media är enligt 

Matud & Rodríguez (2011) män.  

 

6. METOD 
Här kommer vi beskriva metoden för vår studie, vårt urval och tillvägagångssätt. Vi 

kommer även diskutera för- och nackdelar med vår metod och våra val. Vi kommer 

även diskutera hur studien står sig i validitet och reliabilitet. 

 

Vi baserar vår studie på fyra svenska lokaltidningar med geografisk spridning. Vi 

kommer att undersöka tidningarnas bildinnehåll genom att mäta ett angivet urval av 

samtliga tidningars pappersupplaga under en och samma vecka. Detta för att jämföra 

tidningar med de olika anställningsformerna, fotograf och multijournalist. 

 

6.1 Val av forskningsdesign 
Vi har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys för att jämföra bildmängden inom 

olika kategorier. Vi har avgränsat materialet till fyra svenska dagstidningar (Nilsson 

2010 s. 130). En kvantitativ innehållsanalys görs i form av frekvens och 

omfång/utrymme och kan appliceras på bland annat muntlig-, skriftlig- och 

bildmässig framställning. Vår undersökning baseras på likvärdiga och jämförbara 

uppgifter med tillräckligt många analysenheter för att kunna uttryckas och analyseras 

i siffror vilket gör det möjligt att fastställa statistiska samband, (Esaiasson m.fl. s. 

197). Vi har valt två dagstidningar med anställda fotografer samt två tidningar med 

multijournalister, det vill säga reportrar som både skriver sina artiklar och bildsätter 

dem. Med en kvantitativ innehållsanalys kan vi få svar på frågan om förekomsten av 

olika kategorier i materialet, både hur ofta något förekommer och dels vilket utrymme 
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något får (Åsa Nilsson 2010 s. 122 & Esaiasson m.fl. s. 197). I vår studie ämnar vi 

mäta hur stor del av tidningarna som är bild, räkna hur många bilder det är per artikel, 

och hur många bilder det är vardera i ett antal innehållskatgorier, samt om det utifrån 

nämnda kategorier går att utläsa någon skillnad i bildjournalistiken mellan tidningar 

med fotografer och tidningar med multijournalister. Vi har också valt att jämföra 

könsfördelningen i bilderna mellan tidningarna med fotografer och multijournalister 

då vi anser att det är intressant ur ett yrkesmässigtperspektiv att jämföra om 

professionella fotografer har ett annorlunda könstänk än multijournalister. 
 
 

 

 

6.2 Material och insamling 
Det var från början inte helt självklart vilket material studien skulle utgå ifrån, 

förutom att det skulle vara tryckta tidningar då det var det vi ämnade undersöka. Efter 

en snabb genomgång av svenska lokaltidningar, där vi bland annat kontrollerade vilka 

tidningar som har fotografer respektive multijournalister, utgivningsstorlek och 

utgivningsdagar, beslutade vi dock att använda fyra tidningar med liknande 

prenumerationsstorlek och samma antal utgivningsdagar med geografisk spridning 

(Nilsson 2010 s. 130 & Esaiasson m.fl. s. 201).  

 

Vi har valt tidningar med ungefär samma prenumerationsstorlek (två mindre och två 

större medelstora lokaltidningar) för att de kan antas har ungefär samma ekonomiska 

förutsättningar och därmed liknande tänk kring personalresurser. För att studien inte 

skulle bli missvisande i och med ett orättvist antal utgivningar valde vi tidningar med 

sex utgivningsdagar i veckan. För att få en fingervisning om hur det ser ut bland 

lokaltidningar i Sverige så har vi valt tidningar med en stor geografisk spridning, från 

norr till söder och från öst till väst. Två tidningar har anställda fotografer och två har 

multijournalister. Vi har två tidningar vardera med fotografer och multijournalister för 

att få en rättvis bild av eventuella skillnader och/eller likheter mellan tidningar med 

dem olika arbetssätten. Vi har valt att ha en stor och en liten tidning, inom kategorin 

medelstora dagstidningar, vardera med fotografer och multijournalister. I studien 

ingår Norran som har sin redaktion Skellefteå, Nya Wermlands tidningen som har sin 

redaktion i Karlstad, Barometern som har sin redaktion i Kalmar och Ystads allehanda 
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som har sin redaktion i Ystad. Tidningarnas prenumerationsstorlek varierar mellan 

ca.20 000 och 44 000, medelstora tidningar. 

 

Under en och samma vecka samlade vi in tidningar från samtliga fyra tidningar. 

Insamlingen skedde från måndag till fredag. 

 

6.3 Undersökningsinstrumentet 
Med studien avser vi att, genom vårt urval kunna generalisera och få ett större 

perspektiv på utvecklingen inom tidningsbranschen vad gäller bevarandet av 

fotoavdelning gentemot utvecklingen mot multijournalistik. Genom att kategorisera 

och ställa frågor till materialet ämnar vi kunna applicera våra resultat på en större 

population (Nilsson 2010 s. 119 ).  

 

Till studien användes en 30,5 centimeters linjal, som kontrollmätts innan 

undersökningen började. För att räkna ut tidningarnas totala bildyta så mätte vi ett 

uppslag från vardera tidningen (från kant till kant på både längden och bredden), 

räknade antalet uppslag och mätte omkretsen på vardera bilden i tidningen. Sedan 

räknade vi om det i procent för att lättare kunna jämföra tidningarna med varandra. 

 

När vi räknat bilder per artikel har vi räknat fram ett genomsnitt i procent för att det 

ska vara lättare att jämföra resultaten mellan tidningarna och för att det ska vara 

lättare att få en uppfattning om det är mycket eller lite i förhållande till varandra. 

 

När vi har mätt bilderna har vi mätt höjden och bredden från kant till kant och sedan 

räknat ut den totala ytan. I vissa fall har det funnits ramar eller liknande runt bilderna, 

då har vi mätt från insidan av ramen, alltså bildens yta utan ramen. 

 

Under mätningen av bilderna avrundades fyrkantiga och rektangulära bilder uppåt till 

närmaste hela millimeter (alltså användes en decimal). Frilagda bilder och runda 

bilder redovisades i uträkningen med tre decimaler. I slutresultatet valde vi att 

presentera våra siffror i procent och har då genomgående avrundat till närmaste heltal, 

uppåt eller nedåt. 
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6.4 Definitioner 
Vid jämförandet av det bildjournalistiska innehållet delade vi in bilderna i olika  

Kategorier som vi tittat efter när vi räknat bilderna. 

 

Kategorier: 

·      Nära porträtt är ett porträtt i halvkropp eller närmare där personen inte interagerar 

med något eller där det är tydligt att miljön personen befinner sig i är en viktig del 

av bilden. 

·      Porträtt i miljö är ett porträtt där men ser mer än halva kroppen på personen, när 

personen interagerar med något eller att den omgivande miljön är en viktig del av 

bilden. 

·      Genre: istället för en övrig kategori valde vi att kalla kategorin för genre och 

lånar betydelsen av genremåleri för att avgränsa kategorin. Enligt 

Nationalencyklopedin är genremåleri en beskrivning av målningar som avbildar 

motiv från vardagslivet. Alltså har vi placerat bilder som beskriver en händelse i 

denna kategori, till exempel uppförande av en julgran på torget och så vidare. 

·      Kön: Under kategorin kön har vi placerat personer som enligt normen klassas 

som man eller kvinna. Vi har kategoriserat personer där vi tydligt ser vilket kön 

personen tillhör. Personer som står med ryggen mot kameran, har hjälm eller 

någon typ av hatt så att man inte ser ansiktet har vi valt att inte räkna med i 

könskategorin då det kan bli missvisande om vi ska gissa vilket kön personen 

tillhör. Vid gruppbilder mer än fem personer har vi också valt att inte sätta något 

kön dels för att avgränsa men också för att många gruppbilder har varit små bilder 

och då är det svårt att se och könsbestämma personerna.  

 

För att särskilja vem som tagit bilderna delade vi även in bildkällorna i olika 

kategorier: 

·      Bildbyrå en byrå som säljer redaktionellt bildmaterial till bland annat tidningar, 

till exempel TT, AP, AFP och Shutterstock. 

·      Läsarbild har vi valt att kalla alla bilder som på något sätt blivit inskickade till 

redaktionen och som kan antas inte är tagna av professionella (yrkesverksamma) 

fotografer. 
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·      Tidningens egna bilder är bilder som producerats av personal på den egna 

redaktionen, till exempel fotografen eller reportern. 

 

När vi sorterat in bilderna under de olika bildkällorna, så har vi helt gått på  

märkningen. Det vill säga att om bilden inte är märkt med till exempel TT eller 

läsarbild så har vi kategoriserat den som tidningens egen bild. Även om vi ibland har  

sett samma bild i andra tidningar och den då varit märkt med till exempel TT, detta 

för att inte lägga några egna värderingar i materialet. Ibland har vi även sett bilder i en  

tidning som inte varit märkt bilden med TT för vi sett den i någon annan tidning där  

den varit märkt med TT och därför har vi valt att alltid gå på tidningarnas egen 

märkning av materialet. Dock har vi övergripande gjort så att om det inte står någon  

märkning under bilden, men det är TT som skrivit texten så har vi antagit  

att TT gjort hela uppslaget och då kategoriserat bilden som en bildbyråbild. 

 

6.5 Urval ur materialet 
För att på ett likvärdigt och objektivt sätt kunna mäta och genomföra studien har vi 

valt att göra följande urval ur materialet (Åsa Nilsson 2010 s. 122).  

 

I studien inkluderas redaktionellt material, bilder från bildbyråer, läsarbilder och 

frilagda bilder vars syfte är att illustrera redaktionelltext inkluderas i studien. Med 

detta urval får studien dels fram bildantalet och den totala bildytan av tidningarnas 

eget material och kan sedan jämföra resultatet mellan tidningarna och dels kan studien 

på samma sätt jämföra hur tidningarna använder sig av externa bildkällor. Till 

exempel i vilken utsträckning man väljer att ta in TT-material eller läsarbilder istället 

för att producera eget material. 

I studien inkluderas inte bilder som av någon anledning inte går att mäta, till exempel 

bilder som är överexponerade och det därför inte går att urskilja var bilden börjar eller 

slutar, då den smälter ihop med själva tidningen. Studien inkluderar inte heller bilder 

och grafik som fungerar som illustrationer för till exempel recensioner, utsmyckning 

av uppslaget, travtips och andra spel, då det inte är en del av den objektiva 

journalistiken. Grafik exkluderas då det är en redigerare och inte en fotograf som gör 

detta. 
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Inskickade bilder i forma av födelsedagshälsningar, begravnings- och minnesannonser 

och köp & sälj är inte heller inkluderade i studien, eftersom detta inte heller är någon 

journalistik. Bylinebilder är en illustration av vem som skrivit texten eller tagit bilden 

och därför inkluderas ingen typ av bylinebilder i studien, varken små eller större 

frilagda. 

Annonser och reklam är varken redaktionellt material eller journalistik och inkluderas 

därför inte heller i studien. Material som inte ingår i och bidrar till det studien ämnar 

undersöka exkluderas helt enkelt då det inte är relevant (Nilsson 2010 s. 130) 

Vi har också valt att inte ta med tidningarnas förstasidor i studien då förstasidan inte 

innehåller fullständiga artiklar likväl som det ibland innehåller bilder utan text. 

Förstasidans huvudsyfte är dessutom att locka till läsning av resten av tidningen och 

visar bara upp det bästa som finns att läsa i tidningen just i dag.  
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Följande delar i tidningen har utifrån ovanstående urval inkluderats i studien: 

Ledare 

Nyheter 

Sport 

Kultur/nöje 

Insändare/åsikter 

Temasidor, till exempel motor, recept och resor 

 

6.6 Reliabilitet och validitet 
Vi var två stycken som genomförde vår studie i form av en kvantitativ 

innehållsanalys, där vi både mätte bilder och delade in dem i kategorier. För att göra 

det på ett likvärdigt sätt genom hela undersökningen beslutade vi att en person mätte, 

räknade och kategoriserade bilderna medan den andra förde in värdena i kodschemat 

och gjorde en sammanställning av värdena. På så sätt blev bilderna mätta–, räknade 

och kategoriserade på samma sätt genom hela undersökningen.  

 

Vi upplevde att det ibland, trots i förväg specificerade kategorier, var svårt att avgöra 

till vilken kategori vissa bilder tillhörde. Därför kan vissa bilder lite godtyckligt 

hamnat i vissa kategorier då vi inte hade någon kategori som passade just dem. Till 

exempel var det ibland svårt att avgöra om bilden skulle in under porträtt i miljö eller 

nära porträtt. Även bilder som skulle delas in i manligt och kvinnligt upplevde vi 

ibland som svåra att könsbestämma. Vi gick efter normen man och kvinna, men 

ibland var det ändå svårt att avgöra könet utan att göra en subjektiv bedömning utifrån 

egna tidigare erfarenheter, för att bilden var liten, personen hade långt hår men såg 

enligt normen manlig ut och så vidare. I dessa falla valde vi att inte sätta något kön 

alls på personen. Dessa svårkategoriserade bilder kan i slutändan göra att andra skulle 

kunna få ett annat, men ändå likvärdigt, resultat än vi.  

 

Två av våra analysenheter tillhör samma koncern vilket kan anses dra ner 

generaliserbarheten i studien. Men då tidningarna inte har något samarbete, utan 

arbetar helt oberoende av varandra, anser inte vi att detta är ett problem. 
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I och med att vi valde att göra en kvantitativ innehållsanalys kan vi inte dra några 

djupgående slutsatser. Som man hade kunnat göra vid till exempel semiotisk 

bildanalys eller samtalsintervjuer. Vid sådana studier hade vi dock inte fått en lika 

stor övergripande blick över dagstidningarnas bildkvantitet. Vi hade kanske fått svar 

på hur man på redaktioner tänker kring till exempel könsfördelningen i tidningen, 

men vi hade inte fått svar på om det faktiskt överensstämde med hur det faktiskt ser 

ut.  

 

Eftersom vi ville undersöka skillnaden mellan tidningar med fotografer och 

multijournalister valde vi att undersöka två tidningar vardera med fotografer och 

multijournalister. För att täcka hela spektret med olika typer av bilder valde vi att dela 

in bilderna i kategorier så att man lättare kunde jämföra resultaten mellan de olika 

tidningarna. Vi valde också att titta på vilka olika bildkällor tidningarna använde sig 

av för att se om det gick att urskilja några mönster. 
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7. RESULTAT OCH ANALYS 
7.1 Bildytan i tidningarna  
Figur 1 visar den totala bildytan, för sammanlagt 1302 bilder, från de fyra 

redaktionernas tidningar under undersökningens fem dagar. 

 
Den totala bildytan för samtliga tidningar är 1 439 dm2 och den totala ytan för samtliga tidningar är 

11 052 dm2. 

 

I vår studie undersökte vi bland annat hur stor del av tidningarna som är bildmaterial, 

som avser att illustrera nyheter. I den delen av studien kom fram till att tidningarna 

Barometern och Ystads Allehanda, som båda har anställda fotografer, hade lika stora 

procentdelar bild i tidningarna. Båda tidningarna låg på 12 procent bildyta under den 

femdagarsperiod som vår undersökning gjordes. Nya Wermlands tidningen som har 

anställda multijournalister hade under undersökningstiden 16 procent bildyta i 

tidningarna. Norran som också har multijournalister hade under 

undersökningsperioden 11 procents bildyta i tidningarna. 

 

Tidningarna med anställda fotografer, Barometern och Ystads Allehanda, samt 

Norran som har anställda multijournalister hade samtliga ungefär lika stor bildyta i 

sina tidningar under undersökningsperioden. Den tidning som stack ut ur mängden 

var Nya Wermlands tidningen som hade 16 procent bildyta i sina tidningar. Vi kan 

därmed, trots att Nya Wermlands tidningen sticker ut en aning, konstatera att det inte 

är någon större skillnad i den totala bildytan mellan tidningarna som har fotografer 

och tidningar som har multijournalister, under tiden för vår undersökning.  
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Enligt Garcia & Stark (1991) (som Greenwood och Smith 2009 refererar till) spelar 

bilderna en stor roll för informationsflödet i tidningar. Bilderna förklarar och 

illustrerar viktiga händelser och läsarna använder dessutom bilderna som en 

ingångspunkt till att läsa artiklarna. Kobré (2008: IV) menar till och med att bilden är 

det mest effektiva sättet att skildra en händelse på.  

 

När bilderna har en sådan betydande roll för nyhetsrapporteringen som forskarna 

påstår är det rimligt att anta att tidningarna försöker få in så många bilder som möjligt 

i tidningarna. I figur 1 ovan, går det att utläsa att tidningarna Barometern och Ystads 

Allehanda som båda har anställda fotografer har samma totala bildmängd i sina 

tidningar under undersökningsveckan som tidningen Norran, vars anställda är 

multijournalister. Resultatet kan tolkas som att det är tidningarnas fokus, oavsett 

anställningsformer, att få med så mycket bild som möjligt i sina tidningar. Lee- 

Wright & Philips (2012) skriver att när tidningarna går över till att anställa 

multijournalister istället för journalister och fotografer, kvarstår produktionskraven 

både när det gäller bild och text. Multijournalisterna förväntas därmed producera lika 

mycket material, bild och text, som fotograferna och journalisterna gör tillsammans. 

Det kvarliggande produktionskravet, även efter omorganisationerna, kan vara ett 

rimligt antagande till varför tidningarna har lika stor total bildyta.  
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7.2 Bilder per artikel  
Figur 2 visar hur många bilder per bildsatt artikel de fyra tidningarna har under 

undersökningsperioden.  

 
I uträkningarna har vi endast artiklar som är bildsatta med minst en bild. Det vill säga, de artiklar som 

förekommit i tidningarna utan någon bild eller med en grafik som inte ingår i vårt material, inte är med 

i denna uträkning. Diagrammet visar således endast hur många bilder de bildsatta artiklarna hade i 

snitt.  

 

Barometern och Ystads Allehanda som båda är tidningar med anställda fotografer 

hade vardera i genomsnitt 1,5 bilder per bildsatt artikel. Även Norran, som har 

multijournalister, hade i genomsnitt 1,5 bilder per bildsatt artikel.  

Nya Wermlands tidningen som också har multijournalister hade i genomsnitt 1,4 

bilder per bildsatt artikel.  

 

Tidningarna hade där med ungefär lika många bilder per bildsatt artikel. Det var 

endast Nya Wermlands tidning som inte låg på samma antal bilder per bildsatt artikel 

som de övriga tidningarna.  

 

Som vi nämnt tidigare anser forskare som Garcia & Stark (1991) (som Greenwood 

och Smith 2009 refererar till) och Kobré (2008: IV) att bilderna är väldigt viktiga i 

nyhetsrapporteringen. Därmed är det rimligt att tänka sig att tidningarna vill försöka 
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få in så många bilder om möjligt på varje sida och till varje artikel. Greenwood & 

Smith (2009) skriver dock att så inte är fallet. Dagens tidningar är med hänsyn till 

effektiviseringen färdigmallade och planerade, ibland långt innan journalisten och 

fotografen eller multijournalisten åker ut på jobbet. När vi intervjuade tidningarna om 

deras mallning svarade samtliga att tidningarna var hårt mallade och att journalisterna 

inte hade några eller små möjligheter att ändra på mallarna, vilket bekräftar det som 

Greenwood & Smith skriver.  

 

Flera av tidningsmallarna är formade för ett effektivt arbetssätt och innehåller inte 

mer än 1 till 2 bilder per artikel (Greenwood & Smith 2009) Genom att ta 1 bild som 

kan beskriva en hel händelse eller nyhet menar Davies (2009) att multijournalisterna 

sparar in på dyrbar tid. Davies teori förklarar endast varför siffran över antalet bilder 

per artikel ser ut som det gör för tidningar med multijournalister. Förklaringen till 

likheterna mellan tidningsgrupperna ligger snarare i Greenwood & Smiths (2009) 

förklaring att tidningarnas sidor redan är färdigmallade innan journalisten och 

fotografen ens åker ut. De skriver även att många tidningar är så pass mallade att 

varje sida har en egen mall och att tidningarna som använder sig av denna metod 

sällan eller aldrig frångår den.  
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7.3 Bildkällor  
Figur 3. Grupperat i multi och foto visar detta diagram vilka bildkällor tidningarna har 

använt sig av för att bildsätta sina artiklar. Samt i vilka utsträckning de använt sig av 

respektive bildkälla. Diagrammet visar vem som tagit de 1302 bilderna, från de fyra 

olika redaktionerna under undersökningens fem dagar.	  

 
Med ”tidningen” avses bilder tagna av tidningens anställda, antingen en fotograf eller journalist. Till 

kategorin tidningen räknas även tidningens arkivbilder. ”Bildbyrå” avser bilder tagna av ett företag 

som sålt bildmaterialet till tidningen, tillexempel TT. Med läsarbild avser vi bilder tagna av läsare men 

också bilder hämtade från hemsidor och från företag som inte arbetar med att sälja bildmaterial till 

media. För att få mer lättlästa resultat har vi avrundat alla tal till heltal vilket har resulterat att staplarna 

som representerar tidningarna med multijournalister tillsammans endast visar 99 procent medan 

staplarna som representerar tidningarna med fotografer visar 100 procent. 

 

Under undersökningstiden var 62 procent av bilderna i tidningarna med anställda 

multijournalister tagna av tidningen själv. För tidningarna med anställda fotografer 

var andelen egentagna bilder något högre, då 66 procent av bilderna i tidningarna 

under undersökningstiden var tagna av tidningen själv. Tidningarna med 

multijournalister hade 30 procent inköpt material från bildbyråer och tidningarna med 

fotografer hade 26 procent inköpt material från bildbyråer. Under 

undersökningsveckan utgjorde läsarbilderna i tidningarna med multijournalister 7 

procent. Medan de i tidningarna med anställda fotografer utgjorde 8 procent.  

 

När vi undersökte vilka bildkällorna var till bilderna i tidningarna såg vi att båda 

tidningsgrupperna, multi och foto, i stor utsträckning tog sina egna bilder. Som man 
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kan se i figur 3 ovan, var långt över hälften av tidningsgruppernas bilder tagna av 

tidningarna själva.  

 

Skillnaderna på var tidningsgrupperna multi och foto hämtar sina bilder ifrån var 

under vår undersökningsperiod små. Det vi kan se i figur 3 är att tidningarna med 

anställda fotografer har 4 procent mer egentagna bilder jämfört med tidningarna med 

anställda multijournalister. Tidningarna med multijournalister tog under samma 

period in 4 procent mer bildbyråbilder än tidningarna med fotografer. När vi tittade på 

i hur stor utsträckning de båda tidningarna tog in läsarbilder kan vi se att båda 

tidningsgrupperna var väldigt sparsamma med att ta in läsarbilder. Tidningarna med 

multijournalister hade endast 7 procent läsarbilder under undersökningsperioden och i 

tidningarna med anställda fotografer var 8 procent av bilderna läsarbilder.  

 

Den journalistiska arbetsmarknaden ställer allt större krav på effektivitet och 

flexibilitet. Tidningarna väljer i allt större utsträckning att förlägga delar av 

produktionen på produktionsbolag som bildbyråer, frilansande journalister och 

nyhetsbyråer (Nygren 2013). Tidningarnas inköp av material leder till att mer 

journalistiskt arbete sker utanför de redaktionella väggarna (Nygren 2012). Vi kan 

inte utifrån vår undersökning säga hur vida inköpet av material från bildbyråer har 

ökat eller inte. Det vi kan se när vi tittar på figur 3, är att tidningarna med 

multijournalister köper in mer bildmaterial från bildbyråer än tidningarna med 

anställda fotografer. Davies (2009) skriver att multireportrarna har ett större 

produktionskrav än journalisterna och fotograferna. De förväntas att producera lika 

mycket material till tidningarna trots att de utför två anställdas yrken på en gång. De 

höga produktionskraven som ligger på multireportrarna kan vara en av orsakerna till 

att tidningarna med multijournalister köper in mer material från bildbyråer, för att 

tidningarna helt enkelt inte har tid själva att åka ut och ta den där bilden som de 

behöver.  

 

Nilsson och Wadbring (2015) skriver att många svenska tidningar ber om att få in de 

där bilderna som de inte annars hinner åka ut och ta från sina läsare. Tidningarna 

uppmanar läsare som har fångat en specifik händelse på bild, tillexempel en olycka att 

skicka in bilden till tidningen. Tidningarna lägger ut texter som ”var du där? Skicka in 

din bild” för att få in bildmaterial från sina läsare. Att många svenska tidningar ber 
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om att få läsarbilder inskickade är något vi inte riktigt ser i vår undersökning. 

Tidningarna som vi tittade på var under undersökningen minst sagt sparsamma när det 

kommer till användandet av läsarbilder. 

Nilsson och Wadbring (2015) skriver att det låga antalet läsarbilder kan bero på att 

läsarna helt enkelt inte är intresserade av att skicka in bilder till tidningarna och att 

tidningarna därmed inte får in så mycket material som de kan använda. Mervie Pantti 

och Piet Bakker (2009) skriver att när tidningar tar in läsarbilder är det främst vid 

stora nyhetshändelser, till exempel vid större trafikolyckor, snarare än vid mjuka 

nyheter som forskare tidigare påstått.  
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7.4 Bildtyper 
Figur 4 redovisar vilken typ av bilder som tidningarna använt sig av och i vilken 

utsträckning. Samtliga 1302 bilder som var med i undersökning har kategoriserats in 

under genre, porträtt i miljö eller nära porträtt. 

 
Med genrebilder avser vi bilder som beskriver en händelse i verkligheten. Porträtt i miljö har vi 

kategoriserat bilder som där personen i porträttet interagerar med saker eller omgivningen men där 

bilden inte är av karaktären genre. Nära porträtt är porträtt där den porträtterade personen på bilden inte 

interagerar med saker eller omgivningen. För att göra resultatet mer lättläst har vi avrundat resultaten 

till närmaste heltal. Detta har resulterat i att både de blå staplarna som representerar tidningsgruppen 

multi och de röda staplarna som representerar tidningsgruppen foto endast mäter upp till 99 procent. 

 

Av bilderna i tidningarna med anställda multijournalister var 50 procent genrebilder 

under tiden för vår undersökning. I tidningarna med anställda fotografer var det 43 

procent av bilderna som var av karaktären genrebilder. Båda tidningsgrupperna hade 

lika stor procentandel porträtt i miljö under vår undersökningstid. 22 procent av de 

båda tidningsgruppernas bilder i tidningarna var porträtt i miljö. 27 procent av 

bilderna i tidningarna som har multijournalister var av karaktären nära porträtt. I 

tidningarna med anställda fotografer var 34 procent av bilderna nära porträtt.  

 

I figur 4 ser vi därmed att den typ av bilder som användes mest av båda tidningarna 

under undersökningsperioden var genrebilder, det vill säga bilder som illustrerar en 

händelse. Skillnaderna mellan tidningarna är små men det vi kan se är att tidningarna 

med multijournalister hade 7 procent mer genrebilder än tidningarna med fotografer. 

Samma skillnad syns när vi tittar på staplarna för nära porträtt. Även här skiljer sig 
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tidningarna med 7 procent men till skillnad från genrebilderna som gick bäst hem hos 

tidningarna med multijournalister så är det tidningarna med fotografer som använder 

sig mest utav nära porträtt i sina tidningar. De bilder som användes minst i 

tidningarna var porträtt i miljö.  	  

 

Enligt Davies (2009) får multijournalister allt mindre tid till att producera artiklar till 

tidningarna. Samtidigt som de ska utföra två yrken samtidigt, det vill säga att de ska 

skriva artiklarna, fotografera och i vissa fall även filma och redigera filmerna, ska 

multijournalisterna producera lika många artiklar om dagen som man gjorde innan 

personalnedskärningarna. För multijournalisterna betyder detta i många fall att 

timmarna inne på redaktionen blir betydligt fler än ute på fält. Väl ute på fält måste 

multijournalisterna arbeta effektivt (Davies 2009). Den stora mängden genrebilder i 

tidningar med anställda multijournalister som vi ser i vår undersökning, figur 4, skulle 

kunna vara en indikator på att multijournalisterna har mindre tid på sig att samla in 

information och bilder till artiklarna. En översiktsbild eller två som beskriver nyheten 

väl och ett snabbt nära porträtt på den som blir intervjuad kan vi ana går snabbare att 

ta än ett genomtänkt porträtt i miljö. Davies (2009) skriver även att multijournalister 

ofta samlar ihop allt material till artiklarna ifrån skrivbordet på redaktionen, det vill 

säga genom att göra intervjuerna över telefon istället för att åka ut och träffa 

personen. Med denna arbetsmetod kan vi också ana att den stora mängd genrebilder 

kan bero på att intervjuerna sker över telefon och att multijournalisten sedan tar en 

bild av en plats eller ett föremål för att illustrera nyheten, snarare än ett porträtt på den 

som intervjuats.  

 

Dagens svenska tidningar är idag allt som oftast hårt mallade och journalisterna och 

fotograferna har mycket liten eller ingen möjlighet alls att ändra och påverka 

utseendet på artiklarna de producerar. Flera utav dessa mallar har en begränsad yta för 

bildmaterial och tvingar därför multijournalisterna eller fotograferna att med endast 

ett fotografi beskriva verkligheten i bild (Greenwood & Smith 2009).   
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7.5 Könsfördelningen i bilder 
Figur 5 redovisar antalet kvinnor och män på de 1302 bilderna, från de 4 

dagstidningar som ingår i vår undersökning. Vi har valt att presentera siffrorna i de 

två tidningsgrupperna som vi jämför, det vill säga multi och foto.  

 
Vi har kategoriserat människorna på bilderna efter det som i traditionell syn ses som manligt och 

kvinnligt. De bilder där vi inte tydligt kan se om det föreställer en man eller en kvinna har vi inte 

inkluderat i diagrammet. Vi har inte heller räknat könen på de bilder där de varit fler än fem människor 

på samma bild, främst för att personerna på dessa gruppbilder blir så små att de är svårt att 

könsbestämma.  

 

På 43 procent av bilderna där vi kan fastställa könet var individen eller indiverna 

kvinnor i tidningarna med anställda multijournalister, se figur 5. Det var därmed 57 

procent av bilderna där vi kan fastställa kön som individen eller individerna var män i 

samma tidningar. På bilderna i tidningarna med anställda fotografer föreställde 40 

procent av bilderna där vi kunde fastställa kön kvinnor. 60 procent av bilderna i 

samma tidningar var därmed män.  

 

I båda tidningsgrupperna var det under tiden för vår undersökning mer män på 

bilderna än kvinnor. Det var ingen större skillnad på tidningarnas resultat. Dock hade 

tidningarna med anställda multijournalister en marginellt jämnare könsfördelning på 

sina bilder med 43 procent av bilderna föreställande kvinnor och 57 procent av 

bilderna föreställande män, se figur 5.  
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Davies (2009) skriver att multijournalisternas höga porduktionskrav tvingar dem att 

lägga mindre tid på efterforskningar innan intervjuer och mer tid på själva 

produktionen. Därmed menar han att multijournalisterna, istället för att leta upp 

andra, kanske mer intressanta intervjuobjekt intervjuar första bästa de får tag på. På så 

vis får de människor som ofta figurerar i media fortsätta figurera i media och enligt 

forskarna Matud & Rodríguez (2011) är de som oftast får figurera i media, i så väl 

bild som text, männen.  

 

Davies (2009) teori om att multijournalisterna skulle ha för lite tid för att hinna ha ett 

genustänk är inget vi ser i vår studie, snarare tvärt om. Vi har kommit fram till att 

tidningarna med multijournalister hade en jämnare fördelning av kvinnor och män på 

sina bilder än tidningarna med anställda fotografer hade. Vi han inte med hjälp av 

tidigare forskning se att spetskompetensen skulle väga för eller emot ett bättre 

genustänk.  

 

Även om det kan tyckas att skillnaden mellan hur många kvinnor som syns i 

tidningarna och hur många män som får synas är liten är det viktigt att lyfta upp att 

det faktiskt finns en skillnad i dagens media. Tidningarna i vår studie låter inte 

kvinnor träda fram på bilderna i lika stor utsträckning som männen, något som både 

Gripsrud  (2002) och Hirdman (2000) tror påverkar vår världsbild och vår syn på oss 

själva. Genom att inte ha ett jämn representation av kvinnor och män sänder 

tidningarna ut signaler som skulle kunna tolkas som att män har större rätt att synas 

och få ta plats i medier än kvinnor.
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7.6	  Ämneskategorier	  
Figur 6a. Visar hur många bilder som visar kvinnor respektive män i de olika 

ämneskategorierna, resultatet avser tidningarna med fotografer. 

Bilderna avser samtliga bilder inom vårt material, indelade i kategorier som visar vilket ämne artikeln 

är skriven och därför vilket ämne bilden av ser att illustrera. 

 

I tidningarna med fotografer är kvinnor porträtterade 15 bilder i kategorin lokala 

nyheter medan män är med på 28 av dem totalt 59 bilderna. I kategorin övrigt är 

varken kvinnor eller män porträtterade på någon av dem 11 bilderna. 

I kategorin kultur är kvinnor porträtterade på 8 bilder och män är porträtterade på 11 

av de 18 bilderna. I kategorin ekonomi & arbetsliv ä kvinnor porträtterade på 4 bilder 

och män är porträtterade på 5 bilder av dem totalt 10 bilderna. I kategorin sport är 

kvinnor porträtterade på 6 bilder och män är porträtterade på 14 av dem totalt 20 

bilderna. I kategorin Nyheter Sverige & Världen är kvinnor porträtterade på 2 bilder 

och män är porträtterade på 14 av dem totalt 15 bilderna. I kategorin familj är kvinnor 

porträtterade på 2 bilder och män är porträtterade på 1 av dem totalt 3 bilderna. 

I kategorin insänt är varken kvinnor eller män porträtterade på den enda bilden som 

finns i kategorin. I kategorin politik är kvinnor porträtterade på 1 bild och män är 

porträtterade på 2 av dem totalt 3 bilderna. 

 

Figur 6a. Fotografer       

  Kvinnor Män Antal bilder 

Lokala nyheter 15 28 59 

Övrigt 0 0 11 

Kultur 8 11 18 

Ekonomi & Arbetsliv 4 5 10 

Sport 6 14 20 

Nyheter Sverige & Världen 2 14 15 

Familj 2 1 3 

Insänt 0 0 1 

Politik 1 2 3 
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Kvinnor är endast dominerande inom en kategori medan männen är dominerande i 

samtliga övriga kategorier, med undantag för dem kategorier där inget av könen var 

representerade. Stört skillnad var det i kategorin lokala nyheter där det skiljer 13 

individer mellan kvinnor och män. Även i kategorierna sport och nyheter Sverige & 

världen skiljer det förhållandevis mycket, med 8 respektive 12 individer. 

Alltså kan konstateras att bilder som illustrerar nyheter på olika nivåer samt sport är 

dem kategorier som har störst skillnad i representationen av kvinnor och män. 

 

 Figur 6b. Visar hur många bilder som visar kvinnor respektive män i de olika 

ämneskategorierna, resultatet avser tidningarna med multijournalister. 

Bilderna avser samtliga bilder inom vårt material, indelade i kategorier som visar vilket ämne artikeln 

är skriven och därför vilket ämne bilden av ser att illustrera. 

 

I tidningarna med multijournalister är kvinnor porträtterade på 17 bilder i kategorin 

lokala nyheter medan män är med på 10 av dem totalt 42 bilderna. 

I kategorin övrigt är varken kvinnor eller män porträtterade på någon av dem 8 

bilderna. I kategorin kultur är kvinnor porträtterade på 6 bilder och män är 

porträtterade på 8 av de 13 bilderna. I kategorin ekonomi & arbetsliv ä kvinnor 

porträtterade på 0 bilder och män är porträtterade på 2 bilder av dem totalt 5 bilderna. 

I kategorin sport är kvinnor porträtterade på 14 bilder och män är porträtterade på 

11av dem totalt 34 bilderna. I kategorin Nyheter Sverige & Världen är kvinnor 

porträtterade på 2 bilder och män är porträtterade på 3 av dem totalt 4 bilderna. 

Figur 6b. Multijournalister       

  Kvinnor Män Antal bilder 

Lokala nyheter 17 10 42 

Övrigt 0 0 8 

Kultur 6 8 13 

Ekonomi & arbetsliv 0 2 5 

Sport 14 11 34 

Nyheter Sverige & Världen 2 3 4 

Familj 1 2 3 

Insänt 0 0 6 

Politik 2 1 5 
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I kategorin familj är kvinnor porträtterade på 1 bilder och män är porträtterade på 2 av 

dem totalt 3 bilderna. I kategorin insänt är varken kvinnor eller män porträtterade på 

någon av dem totalt 6 bilderna i kategorin. I kategorin politik är kvinnor porträtterade 

på 2 bilder och män är porträtterade på 1 av dem totalt 5 bilderna. 

 

Kvinnor är dominerande i 3 av dem 9 kategorierna. Mest dominerande är kvinnorna i 

kategorin lokala nyheter där det skiljer 7 individer mellan könen, medan det i 

kategorin där de är näst mest dominerade är sport där det skiljer 3 individer. I 

kategorin politik skiljer det 1 individ. Man kan alltså konstatera att kvinnor får större 

plats än männen i kategorierna nyheter och sport i tidningarna med multijournalister 

än tidningarna med fotografer. Även i kategorin politik är multijournalister bättre på 

att låta kvinnor bli representerade än i tidningarna med fotografer. Däremot var 

tidningarna med fotografer bättre på att låta kvinnor bli representerade i kategorin 

ekonomi och arbetsliv än tidningarna med multijournalister, lika så i kategorin kultur. 

 

Forskare har länge studerat i vilken utsträckning kvinnor och män får synas i media 

och vilken sorts nyheter de olika könen får representera. Flera gånger har forskarna 

kommit fram till liknande resultat, att kvinnor inte får synas i samma utsträckning 

som män, se tillexempel Matud & Rodriguez (2011) som vi nämnt tidigare i studien, 

men även Luebke (1989).  

 

Cooky, Messner och Hextrum (2013) undersökte hur mycket utrymme kvinnliga 

sportutövare fick i medias sportrapportering. De kom i sin studie fram till samma 

resultat som flera forskare tidigare, att männen fick större plats i medierna än 

kvinnorna. I vår studie kom vi delvis fram till ett resultat som bekräftar de tidigare 

studiernas resultat, se figur 6A som visar att det är färre kvinnliga individer än 

manliga individer i de sportrelaterade artiklarna i tidningarna med anställda 

fotografer. Men vi kom samtidigt fram till att det var 3 fler kvinnliga individer än 

manliga individer i tidningarna med multijournalisters sportrelaterade artiklar. Ett 

resultat som går emot den tidigare forskningen på området.  

 

 Matud & Rodriguez (2011) kom i sin forskning fram till att män ansågs mer pålitliga 

och blev därför oftare citerade i medierna och fick oftare synas i artiklar relaterade till 

sport, det militära och näringsliv. Tittar vi på resultaten i vår studie ser vi i figur 6A 
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att dessa tendenser, att männen oftare än kvinnor syns i artiklar relaterade till sport, 

näringsliv och politik. Om vi däremot tittar på figur 6B ser vi däremot ett annat 

resultat. I tidningarna med anställda multijournalister fick kvinnorna i stor 

utsträckning lika stor plats i artiklar relaterade till sport, politik och näringsliv. I vissa 

utav dess ämneskategorier dominerade till och med kvinnorna i bild. 

 

 Figur 7a. Visar hur många bilder som av tidningen själv respektive bildbyråer i de 
olika ämneskategorierna, resultatet avser tidningarna med fotografer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med tidningens bilder avses bilder tagna av tidningens anställda, antingen en fotograf eller journalist. 

Till kategorin tidningen räknas även tidningens arkivbilder. Bildbyrå bilder avser bilder tagna av ett 

företag som sålt bildmaterialet till tidningen, tillexempel TT. I de fall det finns bilder som inte är tagna 

av varken tidningen eller bildbyråer är bilden en läsarbild. Eftersom läsarbilder utgör en relativt liten 

del har vi valt att inte presentera dem här. 

 

I tidningarna med fotografer har tidningen själv tagit 48 bilder i kategorin lokala 

nyheter medan bildbyråer har tagit 0 av dem totalt 59 bilderna. I kategorin övrigt har 

tidningen själv tagit 2 bilder medan bildbyråer har tagit 9 av dem totoalt 11 bilderna. 

I kategorin kultur har tidningen själv tagit 12 bilder medan bildbyråer har tagit 3 av 

dem 18 bilderna. I kategorin ekonomi & arbetsliv har tidningen själv tagit 10 bilder 

medan bildbyråer har tagit 0 av dem totalt 10 bilderna. I kategorin sport har tidningen 

själv tagit 12 bilder medan bildbyråer har tagit 7 av dem totalt 20 bilderna. 

I kategorin Nyheter Sverige & Världen har tiningen själv tagit 0 bilder medan 

bildbyråer har tagit 14 av dem 15 bilderna. I kategorin familj har tidningen själv tagit 

Figur 7a. Fotografer       

  Tidningens bilder Bildbyrå bilder Antal bilder 

Lokala nyheter 48 0 59 

Övrigt 2 9 11 

Kultur 12 3 18 

Ekonomi & Arbetsliv 10 0 10 

Sport 12 7 20 

Nyheter Sverige & Världen 0 14 15 

Familj 1 2 3 

Insänt 0 0 1 

Politik 4 0 4 
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1 bild medan bildbyråer har tagit 2 av dem totoalt 3 bilderna. I kategorin insänt har 

varken tidningen eller bildbyråer tagit den enda bilden som finns i kategorin. I 

kategorin politik har tidningen själv tagit samtliga 4 bilder. 

 

Tidningen tar själv majoriteten av bilderna som illustrerar lokala nyheter, lika så 

kultur, ekonomi & arbetsliv, sport och politik. Däremot tar min in samtliga bilder från 

bildbyråer till kategorin nyheter Sverige världen. I kategorierna övrigt och familj 

kommer också majoriteten av bilderna från bildbyråer. 
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Figur 7b. Visar hur många bilder som av tidningen själv respektive bildbyråer i de 

olika ämneskategorierna, resultatet avser tidningarna med multijournalister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tidningens bilder avses bilder tagna av tidningens anställda, antingen en fotograf eller journalist. 

Till kategorin tidningen räknas även tidningens arkivbilder. 

Bildbyrå bilder avser bilder tagna av ett företag som sålt bildmaterialet till tidningen, tillexempel TT. I 

de fall det finns bilder som inte är tagna av varken tidningen eller bildbyråer är bilden en läsarbild. 

Eftersom läsarbilder utgör en relativt liten del har vi valt att inte presentera dem här. 

 

I tidningarna med multijournalister har tidningen själv tagit 39 bilder i kategorin 

lokala nyheter medan bildbyråer har tagit 3 av dem totalt 43 bilderna. I kategorin 

övrigt har tidningen själv tagit 3 bilder medan bildbyråer har tagit 5 av dem totoalt 9 

bilderna. I kategorin kultur har tidningen själv tagit 6 bilder medan bildbyråer har 

tagit 6 av dem totalt 12 bilderna. I kategorin ekonomi & arbetsliv har tidningen själv 

tagit 4 bilder medan bildbyråer har tagit 1 av dem totalt 5 bilderna. I kategorin sport 

har tidningen själv tagit 14 bilder medan bildbyråer har tagit 19 av dem totalt 34 

bilderna. I kategorin Nyheter Sverige & Världen har tiningen själv tagit 0 bilder 

medan bildbyråer har tagit 4 av dem totalt 4 bilderna. I kategorin familj har tidningen 

själv tagit 2 bild medan bildbyråer har tagit 1 av dem totoalt 3 bilderna. I kategorin 

insänt har tidningen själv tagit 2 bilder medan bildbyråer har tagit 1 av dem totalt 6 

bilderna. I kategorin politik har tidningen själv tagit 3 bilder medan bildbyråer har 

tagit 2 av dem totalt 5 bilderna. 

Figur 7b. 

Multijournalister       

  Tidningens bilder Bildbyrå bilder Antal bilder 

Lokala nyheter 39 3 43 

Övrigt 3 5 9 

Kultur 6 6 12 

Ekonomi & Arbetsliv 4 1 5 

Sport 14 19 34 

Nyheter Sverige & Världen 0 4 4 

Familj 2 1 3 

Insänt 2 1 6 

Politik 3 2 5 
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Även multijournalister bildsätter majoriteten av sina lokala nyheter, ekonomi & 

arbetsliv samt politik med egna bilder. Både tidningarna med fotografer och 

multijournalister bildsätter majoriteten av artiklarna i kategorierna övrigt samt nyheter 

Sverige & världen med bilder från bildbyråer. Multijournalister låter även bildbyråer 

bildsätta majoriteten av artiklarna inom sport, även inom kultur tar man in fler 

bildbyråbilder än tidningarna med fotografer. Endast i kategorierna familj och insänt 

bildsätter man fler artiklar med egna bilder än tidningarna med fotografer. 

 

Den journalistiska arbetsmarknaden ställer allt större krav på effektivitet och 

flexibilitet. Tidningarna väljer i allt större utsträckning att förlägga delar av 

produktionen på produktionsbolag som bildbyråer (Nygren 2013). Nilsson och 

Wadbring (2015) skriver att många svenska tidningar ber sina läsare att skicka in 

bilder från händelser, för att inte själva behöva åka ut till platsen eller för att det inte 

har möjlighet att ta sig ut till nyheten. Mervie Pantti och Piet Bakker (2009) skriver 

att när tidningar tar in läsarbilder är det främst vid stora nyhetshändelser, till exempel 

vid större trafikolyckor, snarare än vid mjuka nyheter som forskare tidigare påstått. 

Tidningarna i vår undersökning är sparsamma med användandet av läsarbilder och 

publicerade under undersökningsperioden endast ett fåtal, utspridda på de olika 

ämneskategorierna som vi har undersökt.  

 

När det kommer till bildbyråmaterial ser vi i figur 7A att tidningarna med anställda 

fotografer hämtar in mest bildmaterial som vi kategoriserar som nyheter Sverige 

världen. Tidningarna med multijournalister, se figur 7B, tar inte in lika mycket 

bildmaterial som går under samma ämneskategori men tar samtidigt inga egna bilder 

så ett antagande om att de tar in allt material de behöver för att fylla upp denna 

ämneskategori kan vara rimligt. Davies (2009) och Nygren (2013) skriver båda att 

multijournalisterna måste arbeta både billigt och tidseffektivt. Vi kan ana att 

redaktionerna, istället för att skicka ut sina journalister för att ta en bild av en 

nyhetshändelse någon annan stans i världen, köper en redan befintlig bild av en 

bildbyrå. Samma tankegång skulle kunna appliceras på bilder som kategoriseras under 

sport. Matcher som spelas utanför redaktionens upptagningsförmåga kan vara svåra 

att rapportera ifrån om tidningarna samtidigt ska arbeta tidseffektivt. I figur 7B ser vi 

att tidningarna med anställda multijournalister har tagit in fler bilder från en bildbyrå 
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än de tagit själva, något som sparar in tid. I figur 7A ser vi att även tidningarna med 

fotografer hämtar in sportrelaterat material i från bildbyråer men sett till det 

egenproducerade materialet under samma ämneskategori tar inte tidningarna med 

fotografer in lika mycket bildbyråmaterial, vilket skulle kunna vara en fingervisning 

om att fotograferna inte behöver utföra sitt arbete på ett lika tidseffektivt sätt som 

multijournalisterna.	  

	  

8. SLUTSATSER 

Vi har i vår studie kunnat konstatera att skillnaderna mellan tidningarna med 

fotografer och tidningarna med multijournalister inte är så stora som man kanske hade 

kunnat förvänta sig på förhand. Multikompetenskravet som gör att bildjournalistyrket 

deprofessionaliseras verkar inte ha en lika negativ effekt som forskare antyder 

(McManus 2009). I studien ser vi att tidningarna med de olika anställningsformerna 

har ungefär lika stor bildyta i jämförelse med varandra och även i genomsnitt lika 

många bilder per bildsatt artikel. Vilket går helt i enlighet med vad Wadbring och 

Nilsson hävdar om att bilden i dag har huvudrollen i tidningen med sitt visuella 

berättande. Även Langton skriver om bildens höga värde och att bilden var viktig 

redan i slutet på 1800- och början på 1900-talet. Redan då använde man bilden för att 

slåss om läsarna. I och med att bildytan och det genomsnittliga antalet bilder per 

artikel inte skiljer sig nämnvärt åt mellan tidningarna med de olika 

anställningsformerna kan man anta att bilden fortfarande är lika viktig. I och med att 

tidningarna i stor utsträckning använder sig av färdiga mallar, med ett i förväg angivet 

antal bilder, kan man genom att utifrån tidigare nämnda forskning om bildens 

betydelse ana att tidningarna värdesätter bilden lika högt på alla tidningar, oavsett 

anställningsform, och att det har mer med kvantitet än kvalitet att göra. 

 

Tidningarna med multijournalister tar i vår studie in fler bilder från bildbyråer än 

tidningarna med fotografer. Det kan delvis ha att göra med, som Davis (2009) skriver, 

att multijournalister har ett större produktionskrav på sig än de fotografer och 

reportrar som jobbar på tidningar där man ännu har kvar de två separata yrkena. Men 

kan också ha ekonomiska skäl. Lee- Wright och Phillips (2012) menar att man ofta 

använder övergången till multikompetens som en ursäkt för att få gör nedskärningar i 

personalstyrkan, något som Hvitfelt och Nygren beskriver som en följd av att media i 
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dag är ekonomifokuserat. Man kan då tänka sig att tidningar med multijournalister har 

gått ett steg längre i besparingarna än de tidningar som ännu har kvar både fotografer 

och journalister. Detta kan vara en bidragande orsak till att tidningarna med 

multijournalister tar in fler bilder från bildbyråer än tidningarna med de båda 

yrkesgrupperna kvar. Detta antagande grundas i det Frosh (2001) skriver om att 

tidningar som köper in bilder från bildbyråer köper dem så billig att de inte är lönt att 

skicka ut sina egna fotografer eller köpa från frilansfotografer, det är då effektivare 

och mer ekonomiskt att låta sina egna fotografer göra andra jobb i stället. 

 

Samtliga resultat i vår studie pekar på att multijournalister överlag är marginellt bättre 

på att ha en jämn könsfördelning i sin bildsättning än tidningarna med fotografer. Vad 

detta grundar sig i kan vi inte svara på med hjälp av litteraturen. Vi kan dock 

konstatera att vår studie går emot forskare som Davies (2009) som menar på att 

multijournalister med bakgrund av höga produktionskrav och tidsbrist ofta vänder sig 

till samma personer om och om igen för att få ett uttalande av något slag, vilket leder 

till att det ofta är samma personer som får utrymme i media och enligt forskare som 

Matud & Rodriguez (2011) är det män som oftast får synas i media.	  

	  

9. SLUTDISKUSSION 
Vi ser vår studie som en stadig grund och som ett ramverk. Detta ramverk kan ligga 

till grund för andra påbyggande studier. Vi presenterar med vår kvantitativa studie de 

siffror och resultat som behövs för att kunna förstå hur mediebranschen fungerar idag, 

för att sedan i nästa led kunna forska vidare kring den. Med vår forskning som grund 

kan mer kvalitativa studier genomföras där bildkvaliteten jämförs mellan tidningarna 

med fotografer och multijournalister men också djupgående intervjuer med olika 

redaktionella medarbetare. Kanske även med mediekonsumenter. 

 

Som vi diskuterat i resultatet och slutanalysen kan man anta att alla tidningar vill ha 

ett stort bildinnehåll och att tidningarnas mål och krav på ett högt bildantal står sig 

oavsett om de har fotografer eller multijournalister. Man kan ju anta att tidningarna 

strävar efter att bildsätta så många artiklar som möjligt eftersom det i högre grad 

lockar till läsning än artiklar utan bilder.  Det kanske är det som är orsaken till att vi 

inte hittar någon direkt kvantitativ skillnad i vår studie och därför vore det intressant 
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att i en vidare forskning göra en mer djuplodad kvalitativ studie där man tittar på 

bildkvaliteten i stället för kvantiteten. Vi tror att den stora skillnaden kan tänkas ligga 

i kvaliteten. Eftersom vi något överraskande inte hittade några tydliga skillnader i vår 

kvantitativa studie om bildjournalistikens deprofessionalisering. 

 

Det skulle också vara intressant att forska vidare kring fotografers och 

multijournalisters genustänk. Vi hade nog förväntat oss att fotograferna skulle ha ett 

annorlunda och kanske bättre tänk kring jämställdheten mellan könen i bildsättningen 

av artiklarna, än vad multijournalisterna skulle ha. Det skulle vara intressant att ta 

reda på om det kanske har att göra med att multijournalisten själv bestämmer vem den 

ska träffa och eftersom den har höga produktionskrav är den ute på flera jobb om 

dagen. Det gör att den kan bilda sig en uppfattning om hur könsfördelningen ser ut i 

tidningen över dagen, och då kan anpassa sig efter det. Medan fotografer bara får 

hänga på olika journalister ut på olika jobb. Den enskilda journalisten har förmodligen 

ingen koll på hur könsfördelningen ser ut, men fotografen som är ute på flera jobb om 

dagen med olika journalister kanske får ett bättre hum om hur fördelningen ser ut, 

men inte har någon möjlighet att påverka detta. 

 

Nu i efterhand kan vi konstatera att det hade varit intressant att titta närmare på 

ämneskategorierna genomgående under hela studien, inte bara under en dag som vi 

gjorde. Detta för att få ett mer generaliserbart resultat. Vi tror att vi hade kunnat hitta 

de största skillnaderna i mellan tidningarna i dessa kategorier, framförallt från vilka 

källor bildmaterialet kommer ifrån.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervju med tidningarna  
 
Frågor till samtliga tidningar  
Fråga 1. Är er tidning färdigmallad och hur mycket möjligheter har 
fotograferna/multijournalisterna att ändra på mallen?  
Fråga 2. Hur många tidningsprenumeranter har en tidning i den tryckta upplagan?  
Fråga 3. Har ni något avtal med någon bildbyrå som tillexempel TT?  
Fråga 4. Har ni ett bildutbyte med andra tidningar inom samma koncern som er?  
 
Frågor till tidningarna med multijournalister  
Fråga 1. Är era anställda journalister som fått börja fotografera, fotografer som har 
fått lära sig att skriva eller en blandning av båda?  
Fråga 2. När gick er tidning över till att endast ha multijournalister?  
 
Frågor till tidningarna med fotografer  
Fråga 1. Hur många anställda fotografer har ni på er tidning?  
Fråga 2. Händer det på er tidning att journalisterna fotar bilderna till sina egna 
artiklar?  
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Bilaga 2
 
Variabler  
 
Tidning 
 
 
 
 
Datum 
Tidningens totala yta 
Antal uppslag  
Bildernas längd 
Bildernas bredd 
Runda bilders radie 
 
Bildkälla  
 
 
 
Bildtyp  
 
 
 
Kön 
 
 
Antal bilder per artikel  
 
Ämneskategorier 

 
Variabelvärden  
 
Barometern  
Ystads Allehanda  
Nya Wermlands tidningen  
Norran  
 
Numeriskt 
Numeriskt 
Numeriskt 
Numeriskt 
Numeriskt 
Numeriskt 
 
Tidningens bild  
Bildbyråbild  
Läsarbild  
 
Genrebild 
Porträtt i miljö 
Nära porträtt 
 
Kvinna 
Man  
 
Numeriskt 
 
Lokala nyheter 
Nyheter Sverige, världen  
Kultur 
Sport  
Politik  
Näringsliv  
Familj 
Insänt  
Övrigt

 


