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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
Dagstidningen har inte mer än några sekunder på sig att fånga oss läsare i kioskkön eller 
vid köksbordet. Formgivargurun Mario Garcia som arbetar på amerikanska Poynter 
Institute hävdar att det i 99 procent av fallen är det visuella intrycket vi får genom 
förstasidans bild som får oss att aningen plocka upp tidningen eller att låta bli.1 En stor 
bild som är placerad centralt på en sida fungerar även som en symbolisk kärna för dagens 
viktigaste ämne.2 Undersökningar visar att majoriteten av alla läsare tittar först på 
bilderna i en tidning. EyeTrac-studier 3 visar att 90 procent av läsarnas ingång till en sida 
sker genom att först studera bilderna. Därefter granskar man rubriker, bildtexter och sist 
av allt – brödtexten. Samma undersökning visar att sannolikheten för att en läsare ska läsa 
texten ökar med tre gånger om det finns en bild till.4 
 
Det här kan bero på att vi lever i en visuell kultur där bildflödet bara ökar. En allt större 
del av det offentliga samtalet förs idag med hjälp av bilder och människor har blivit bättre 
på att tolka och ta till sig bilder.5 Bilden är omedelbar och har en dragningskraft som 
texten saknar.6 Bilder säger något annat än ord och skapar lättare engagemang. De 
stannar i människors medvetanden och blir ibland symboler för omfattande 
händelseförlopp.7 Lars Fahlén, gästprofessor i journalistik och före detta bildchef, hävdar 
att av över 2000 språk i världen så är det bara bildens och musikens språk som kan förstås 
av alla. Förutom att bilder är internationella så kan de också betraktas och tydas av den 
stora allmänheten.8 
 
Mario Garcia menar att trots att så många bildredaktörer kämpar med att hitta en bra bild 
till förstasidan så lyckas inte de flesta av dem. Han menar att det inte räcker att välja en 
vacker bild utan att det måste finnas ett nyhetsvärde i bilden.  

”Page One is not a gallery for artsy photography; instead, it is an avenue for 
the best news photo of the day, the one that conveys a story, creates an 
emotion, pulls the reader in by the back of the head, and makes him read.”9 

                                                
1 Garcia, 2002 
2 Becker, 2000: 136  
3 Det amerikanska forskningsintitutet The Poynter Institute gör Eye-Trac studier som innebär att man med 
ett speciellt mätinstrument mäter hur en person avläser en tidningssida. Genom att följa personens 
ögonrörelser går det att avläsa i vilken ordning man tittar på sidans texter och bilder och hur länge man 
tittar på respektive del.  
4 Moses, 2001 
5 Carlsson & Koppfeldt, 2001: 21 
6 Nordström, 1986: 7 
7 Ghersetti & Hvitfelt, 2000: 74 
8 Fahlén, 2003 
9 Garcia, 2002 
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Även när det gäller svenska medier finns samma problem. Håkan Hvitfelt, 
journalistprofessor, som kanske är den i Sverige som har studerat nyhetsvärdering på 
förstasidan mest menar att många redaktioner gör främst estetiska bedömningar av bilder. 
Han anser att nyhetsbildens främsta uppgift inte är den estetiska utan att illustrera eller 
poängtera.10 Även Per Lindström, gästprofessor i bildjournalistik, är kritisk till hur 
tidningarna använder bildutrymmet. Han anser att det är få bilder i dagens tidningar som 
uppfyller de tre beståndsdelarna nyhetsvärde, innehåll och estetik som han menar att en 
bra journalistisk bild ska innehålla. Lindström menar att bilden både ska förmedla en 
nyhet, ha ett intressant innehåll och se spännande ut. Han tycker att de flesta bilder i 
dagens tidningar visar en nyhet men att de saknar informationsvärde och ibland även ser 
fruktansvärda ut. Som typexempel beskriver han en bild på ett avspärrningsband framför 
en rånad kvartersbutik eller bank.11 
 
Trots att bilderna tar upp mer än 50 procent av tidningens utrymme12 så är det sällan det 
förs diskussioner och studier om hur bilder nyhetsvärderas. Hvitfelt har framhållit att 
bilder värderas och behandlas på ett liknande sätt som textmaterial under nyhets-
processen. Gert Z Nordström, bildforskare, har dock hävdat att det finns anledning att 
undersöka detta påstående. Han menar att bilder brukas på ett annat sätt än texter och att 
många människor får sin viktigaste (och möjligen enda) information från tidningen via 
bilder och bilder kopplade till rubriker och bildtexter.13 
 
Mot denna bakgrund tycker vi att det är intressant att undersöka vilka bilder 
redaktionerna på de svenska morgontidningarna väljer att placera synligast varje morgon.  
 

                                                
10 Hvitfelt, 1985: 32-33 
11 Karlson & Haglund: 2008 
12 Holmström, 1997:16 
13 Nordström, 1986: 27-28 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska morgontidningars redaktioner väljer 
ettabilder.14 
 
Frågeställningar  
Hur går svenska morgontidningars redaktioner tillväga när de väljer ettabilder och hur 
viktigt är valet enligt redaktionerna? 
Vilka nyheter anser svenska morgontidningars redaktioner är viktiga att bildsätta på 
förstasidan?  
Vilken funktion anser svenska morgontidningars redaktioner att ettabilden har? 
 
 

                                                
14 Med ettabild menar vi den största bilden på tidningens förstasida. 
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2. Teorier och tidigare forskning 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera relevanta teorier och tidigare forskning som 
ligger till grund för vår uppsats.  Teorierna är uppdelade i olika avsnitt under rubrikerna 
förstasidan, bildkommunikation, bildurval, relationen mellan text och bild samt 
nyhetsvärdering.  
 
2.1 Förstasidan 
Det allra tydligaste sättet att se hur en redaktion nyhetsvärderar är genom att studera 
tidningarnas förstasidor. Här publiceras dagligen det som man anser är de bästa eller mest 
spännande nyheterna.15 Enligt Hvitfelt har det material som placeras på förstasidorna 
genomgått flest moment i nyhetsvärderingsprocessen. De har därmed bedömts hårdast 
vilket innebär att de egenskaper som utmärker nyhetsvärderingens slutresultat bör synas 
tydligast.16 
 
Förstasidan är tidningens ansikte utåt och det är med den som man varje dag ska locka 
läsare. Författaren Bo Bergström menar att förstasidan på en tidning är inte bara en 
journalistisk produkt utan även en reklamprodukt. Varje dag gör tidningen reklam för sig 
själva och för dagens tidning, men även för morgondagens upplaga. Förstasidan ska 
därför även på ett långsiktigt plan förmedla tidningens karaktär och profil.17 
 
Konkurrensen i tidningsbranschen är stenhård och medieföretagen måste hela tiden jobba 
på sina strategier för att höras och synas i mediebruset.18 En artikel i den amerikanska 
tidningen American Journalism Review beskriver problemet med att upplagan sjunker 
och att tidningsredaktörerna kämpar för att hitta sätt att locka tillbaka läsarna. Artikel-
författaren Donna Shaw menar att det just är förstasidan som redaktioner lägger ner mest 
arbete på eftersom det är den som läsarna ser först.19  
 
Fotografen och författaren till boken ”Picture Editing”, Tom Ang, säger att viktiga sidor 
som tidningens förstasida ofta ändrar skepnad flera gånger under dagen som nya bilder 
dyker upp och toppnyheterna utvecklas.20 
 
 
 
                                                
15 Bergström, 2004: 43 
16 Hvitfelt, 1985: 119 
17 Bergström, 2004: 43 
18 Hvitfelt & Nygren, 2005:32-33 
19 Shaw, 2006 
20 Ang, 2000: 89 
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2.2 Bildkommunikation 
I boken ”Bild och retorik i media” tar författarna Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt 
upp fem viktiga funktioner för en nyhetsbild. Eftersom bilden ofta är det första man 
lägger märke till, menar de att en funktion nyhetsbilden har är att väcka uppmärksamhet. 
Bilden ska locka läsaren till att läsa om nyheten. Det finns de läsare som endast ”läser” 
tidningen bara genom att titta på bilderna, rubriker och bildtexter. Bilder ska även 
dokumentera och avbilda händelser.  Genom att visa hur något såg ut bevisar bilderna att 
händelsen verkligen har ägt rum. En svår och abstrakt händelse kan lättast avbildas 
genom att personifiera. När man kopplar en person till en nyhet så ger man den ett ansikte 
och det blir lättare för läsarna att känna igen sig. I tidningssammanhang skildras därför 
nyheter ofta genom människor. En annan funktion nyhetsbilden har är att den ska kunna 
representera eller symbolisera något större såsom en företeelse, en trend, en åsikt eller en 
allmän uppfattning.21 
 
Bildens kommenterande funktion innebär att man genom att vinkla en bild kan skildra 
något som inte nyhetstexten tar upp. Det kan göras med hjälp av humor och ironi. En 
vinklad bild är när fotografen låter värderingar styra sättet hur nyheten presenteras. Man 
ljuger inte, men hela sanningen kommer inte fram. Genom att vinkla så kan läsarna bli 
tvingade att uppfatta, värdera och se på en händelse på ett visst sätt. Nyhetsbilden har 
även en berättande funktion, där är det fotograferna själva som redovisar sin tolkning av 
händelser. Carlsson och Koppfeldt menar även att pressbilder svarar mot läsarens intresse 
att få se och leva sig in i hur något verkligen gick till.22 
 
Bilders funktioner har definierats på ett annat sätt av Nordström i boken ”Påverkan 
genom bilder”. Han menar att man med hjälp av en kommunikationsmodell kan 
undersöka bildens funktion genom att se vilken komponent som sändaren har betonat. De 
fyra möjliga funktionerna hos en bild är informativ, emotiv, konativ eller poetisk. 
Nordström säger att nyhetsbilder ofta är informativa, men att det i många fall är den 
emotiva och/eller konativa funktionen som är viktigast. Informativa bilder kännetecknas 
av att bildens uppgift är att belysa ett sakförhållande eller referera till något objekt.  
Tyngdpunkten ligger då på ämnet. Om bilden är emotiv ligger tyngdpunkten på sändaren 
och uppfattas i första hand som ett uttryck för fotografens egna åsikter, känslor och 
attityd. Om bildens funktion är konativ ligger tyngdpunkten på mottagaren då en av 
bildens främsta uppgifter är att väcka uppmärksamhet och reaktioner hos mottagaren. 
Bildlevereraren vill då förmedla och även få mottagare att inse något, förändra attityd 
eller leva på ett visst sätt.23 

                                                
21 Carlsson & Koppfeldt  2001: 37-39 
22 Carlsson & Koppfeldt  2001: 37-39 
23 Nordström, 1986: 17-19 
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Nordström hävdar även att man kan säga att det finns två typer av nyhetsbilder, nämligen 
de som illustrerar ett textmaterial och de som ”äger” nyheten. Han menar att de flesta 
bilder har som uppgift att illustrera ett textmaterial medan texten till en ”ägande” bild får 
spela en underordnad roll eller endast ha en stödjande funktion. Det är när fotografen 
funnit nyheten eller tagit fram ”fakta”. Tillgången till ”ägande” bilder kan motivera texter 
som annars aldrig hade framställts.24 
 
Fotografen och författaren Göran Segeholm tar upp en liknande diskussion i ”Fånga 
bilden!” och menar att bilden ska uppfylla två funktioner. Den ska å ena sidan förmedla 
ett journalistiskt innehåll som kompletterar texten men också fungera som blickfång och 
få läsaren att stanna upp i bläddringen. Förutom att vara uttrycksfull och fånga läsarens 
intresse menar Segeholm att en bra bild ska vara innehållsrik och ge läsaren något utöver 
en rent estetisk upplevelse. Bilden ska ha ett eget näringsvärde och bidra till läsarens 
förståelse av ämnet genom att förmedla fakta och intryck. Dessutom ska bilden vara ärlig 
och skildra verkligheten efter samma journalistiska spelregler som gäller när man skriver 
en artikel.25   
 
Trots att han säger att bilden ska förmedla både fakta och intryck menar han att 
tyngdpunkten bör ligga på att förmedla intryck. Bilder som fokuserar allt för mycket på 
att förmedla fakta kallar Segeholm för informativa bilder. Dessa bilder menar han 
innehåller väldigt många detaljer och försöker skildra så mycket som möjligt på en gång. 
Han menar att informativa bilder inte berättar utan istället avbildar. De missar att visuellt 
förmedla attityder, känslor och stämningar. Segeholm påstår att man generellt kan se ett 
samband mellan att ju närmare redaktionen befinner sig sina läsare, desto större vikt 
läggs vid faktaredovisning i bildmaterialet. Han menar att chefredaktörer, 
redaktionschefer och redigerare kan ha en väldigt faktaorienterad bildsyn som påverkar 
vilka bilder som hamnar i tidningen. Segeholm menar att lokaltidningar ofta har en 
skriven eller oskriven policy som går ut på att läsaren ska få se så många människor som 
möjligt. Han liknar detta tankesätt vid att se tidningen som ett kollektivt fotoalbum och 
tycker att en sådan mekanisk syn på bildens funktion kan vara förödande ur ett 
journalistiskt perspektiv och göra att många bra bilder refuseras.26 
 
I ”Photojournalism” tar journalistprofessorn Kenneth Kobré upp en diskussion om 
huruvida bildredaktörer kan förutse vilka bilder läsarna föredrar. Han hänvisar till en 
studie om detta som McLean och Kao publicerat i Journalism Quartely. De antydde i 
studien att bildredaktörer bara gissar när de ska förutspå läsarnas respons till bilder. 

                                                
24 Nordström, 1986: 28 
25 Segeholm,  2003: 9-23 
26 Segeholm,  2003: 9-23 
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Studien gick ut på att läsarna fick rangordna ett antal bilder efter vilka de gillade mest 
respektive vilka de gillade minst. Sedan fick bildredaktörer gissa hur de trodde att läsarna 
hade valt. McLean och Kao kom fram till att ju mer information bildredaktörerna hade 
om läsarna desto bättre kunde de lista ut vad läsarna föredrog. Kände de till läsarnas kön, 
ålder och sysselsättning ökade chanserna. Om de också fått se först hur de olika läsarna 
hade ordnat en serie bilder, var det stor chans att de kunde förutspå hur de även skulle 
sortera ytterligare en serie bilder. Utifrån detta drog de slutsatsen att man kan förutspå hur 
människor kommer att reagera på bilder om man vet hur de har reagerat tidigare. Kobré 
konstaterar därför att fler av dem som jobbar med att välja ut bilder borde undersöka 
vilka bilder deras läsare föredrar istället för att grunda sina beslut på sina egna 
fördomar.27 
 
Kobré tar även upp en diskussion kring om läsare och redaktörer gillar samma sorts 
bilder. Han säger att enligt en studie som Associated Press har gjort visar resultatet en 
överraskande överensstämmelse mellan läsare och redaktörer. Båda valde samma bilder 
när det gällde sport, nyheter och feature men däremot skiljde sig åsikterna när det kom till 
mer dramatiska nyhetsbilder. Redaktörerna valde dubbelt så ofta actionfyllda våldsamma 
och hemska bilder medan läsarna inte bara ogillade sådana bilder utan även ansåg att de 
inte borde ha publicerats. Också när det gällde favoritbilder skiljde sig åsikterna markant. 
Läsarna föredrog en featurebild på ett barn som pussade en hund medan redaktörerna 
valde en hård nyhetsbild som föreställde en thailändsk politisk opponent som slår en 
livlös kropp som hänger i ett träd. Av detta drar AP:s Hal Buell slutsatsen att en tidning 
måste passa flera olika sorters människor och att bildredaktörerna både måste ta hänsyn 
till hur läsarna tycker men även till vad de själva tycker är betydelsefullt. Han menar att 
en tidning måste kombinera dessa typer av bilder för att kunna representera en komplett 
bild av världen.28 
 
Det är alltså vanligt att skilja på nyhetsbilder och featurebilder. Kobré menar att 
featurebilder skiljer sig från nyhetsbilder på det sättet att de är tidlösa och ofta gestaltar 
det vardagliga. De är mer konstnärliga och har ofta skapats på initiativ av fotografen till 
skillnad från nyhetsbilder där fotografen bevakar en händelse. Kobré förklarar att 
featurebilder erbjuder en visuell paus från de andra rutinnyheterna som handlar om 
olyckor, bränder och politiska och ekonomiska nyheter. Många redaktörer argumenterar 
som så att läsarna får så många negativa nyheter att de förtjänar ett avbrott när de tittar på 
bilder. Han menar även att läsarundersökningar visar att featurebilder är väldigt 
omtyckta. Detta i kombination med att de är ett bra komplement till annat material i 
tidningen gör att de även fungerar som stöttepelare på många tidningars förstasidor. 
                                                
27 Kobré,  2004: 201 
28 Kobré, 2004: 201-202 
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Kobré citerar en medarbetare på Floridas ”St Petersburg Times and Independent” som 
säger att man aldrig kan misslyckas om man väljer en featurebild som föreställer barn, 
djur eller nunnor som bär dräkter.29 
 
2.3 Bildurval 
Karin Becker, professor i journalistik, har i boken ”Picturing politics” undersökt svenska 
dagstidningars förstasidor genom tiderna. Hon har undersökt vilket som har varit det 
vanligaste och mest typiska sätt att använda illustrationer på nyhetssidor under perioden 
1925-1995. Hon har fokuserat på tidningarnas förstasidor och hänvisar till tidigare 
forskning av Kress och van Leeuwen, som säger att förstasidan är det första som möter 
läsaren och att det är platsen där dagens mest betydelsefulla händelser och ämnen för 
redaktionen och deras läsare presenteras.30 
 
De mönster hon kunde se under de år som hon analyserade var att det skulle vara lokala 
fotografier och att det ofta var sporthändelser som stod i centrum. Detta såg hon 
tendenser av i både lokala och nationella tidningar. En utveckling som hon såg genom 
åren var att det från att varit mest intetsägande gruppbilder så blev det allt mer porträtt 
som var mer personifierade. Barn och djur förekom ofta på ettabilderna liksom 
olycksbilder och brottsbilder som också var vanligt förekommande.31 
 
Becker menar att en skillnad mellan förstasidan och artiklar inne tidningen är att det är 
vanligare att använda de egna fotografernas bilder på förstasidan istället för att använda 
bildbyråbilder som man gör till många av de artiklar som finns inne i tidningen.32 Hennes 
forskning visar att det finns en separation mellan fotografierna på förstasidan och den 
ledande nyheten. Det var allt för många fotografier som inte kunde knytas ihop med den 
största nyheten, viket hon menar ändrar policyn för hur man ska använda fotografi. 
Becker menar att tidningarna mer går efter att bilden ska ha effekten ”eyecatcher”. Hon 
drog slutsatsen att det största fotografiet som syntes på förstasidan inte var det som hade 
det största nyhetsvärdet utan att tidningarna valde att profilera sig med sin bästa bild för 
dagen. Detta visade även tidningarnas policy.33 
 
Processen att välja bilder anses ofta vara svår, eller rättare sagt omöjlig att lära ut. Trots 
det finns det enligt Ang några vedertagna tankesätt och generella principer som 
bildredaktörer använder sig av när de väljer bilder.34 
                                                
29 Kobré, 2004: 85-88 
30 Becker, 2000: 132-136 
31 Becker, 2000: 143-170 
32 Becker, 2000: 138 
33 Becker, 2000: 170 
34 Ang, 2000: 88 
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Han menar att det finns ett antal faktorer som ökar sannolikheten för att en bild blir vald. 
En av dem är om det finns ett berättande element. Han menar att det är den mest 
attraktiva egenskapen. Om en bild berättar en historia har den en given plats i tidningen. 
Nästa faktor är hur uttrycksfull bilden är. Ögon är det första som fångar läsarens 
uppmärksamhet. Ang menar att om det är en kvalité i ett foto som inte behöver något stöd 
från en text så är det ansiktsuttryck. Ett visst ansiktsuttryck tolkas alltid som ett uttryck 
för personens känslor eller säger något om personens personlighet. En annan faktor är 
eroticism. Ang menar att en bild med sexuella anspelningar alltid kommer föredras över 
en som är ”osexig” och tråkig. Han menar att energiska och utmanande bilder som 
innehåller erotiska kvalitéer som till exempel vackra människor och vältränade eller 
avklädda kroppar generellt sätt går hem hos läsarna.35 
 
En annan fördelaktig bildfaktor är det exotiska. Bildredaktörer lockas av bilder som är 
konstiga, bisarra eller ovanliga. En stark komposition i bilden kan öka chansen att en bild 
blir vald men är ofta inte så betydelsefull som kanske fotograferna tror. Ang menar att 
bildredaktörerna inte letar efter innovativa kompositioner utan en relativt enkel ordinär 
komposition. Däremot vinner alltid en bild med stark komposition över en liknande bild 
som har svag komposition. Bilder som innehåller många klara och starka färger är bra på 
att fånga både bildredaktörernas och läsarnas uppmärksamhet. Däremot menar Ang att 
färg fungerar olika bra beroende på ämne och typ av bild. En färgglad bild kan bli för 
dominant på en tidningssida och skapa en obalans. Han menar också att det många gånger 
inom bildjournalistik fungerar bättre med en mer monokrom bild som har färre nyanser 
eftersom den är lättare att läsa av.36 
 
Ang har även tolkat hur författaren och bildredaktören Harold Evans ser på vilka 
ingredienser som en bild bör innehålla för att bli publicerad. Enligt Ang menar Evans att 
bilden åtminstone ska uppfylla en av tre ingredienser, men helst fler. Den första 
ingrediensen är livlighet. Bilden bör alltså vara levande och förmedla känslor och något 
sorts gensvar från fotografen. Den andra viktiga ingrediensen är att det finns information 
i bilden som kan placera den i ett sammanhang. Den tredje faktorn är att bilden ska 
uppfattas som meningsfull och intressant. Enligt Ang är Evans bildurvalskriterier 
speciellt applicerbara när det gäller nyheter och bildjournalistik.37  
 
Kobré diskuterar i boken ”Photojournalism” hur man bildsätter nyheter. Han redogör för 
att författarna Stanley Kalish och Clifton Edom har undersökt hur man bäst fångar läsare 
när man bildsätter nyheter och att de uppmanar bildredaktörer att titta efter om bilden har 

                                                
35 Ang, 2000: 111-125 
36 Ang, 2000: 111-125 
37 Ang 2000: 107-108 
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”eye stopping appeal”.  Med det menas iögonfallande bilder som till exempel har 
intressant mönster, starka kontraster eller är beskurna på ett speciellt sätt. Men författarna 
hävdar också bildens ämne är avgörande för att hålla kvar läsarens uppmärksamhet och 
att vissa ämnen är mer intressanta än andra, oavsett bildens kvalité. En bild om kärlek 
eller krig är mer trolig att behålla läsarnas uppmärksamhet än en bild om till exempel 
jordbruk eller ekonomi.38 
 
Kobré har även gjort en tolkning av den världsberömda bildredaktören på Washington 
Post, Joe Elberts förhållningssätt till att välja bilder. Kobré menar att Elbert väljer bilder 
utifrån att på ett hierarkiskt sätt kategorisera bilderna efter om de är informativa, grafiskt 
lockande, emotionella eller intima. När han väljer bilder ser han till att bilderna innehåller 
minst två av dessa kategorier. En informativ bild ser Elbert som den lägsta standarden. 
Precis som de fem standardfrågorna som bör besvaras i en text (vem, vad, var, när och 
hur) menar Elbert att informativa bilder levererar fakta men utan någon känsla. Ett snäpp 
bättre menar Elbert är de grafiskt lockande bilderna. Han menar att duktiga 
bildjournalister kan göra spännande bilder även av tråkiga situationer. Detta kan till 
exempel innebära att man arbetar med förgrund och bakgrund för att skapa ett djup i 
bilden eller använder vidvinkelobjektiv för att öka bilders dimension. Han menar att 
dessa bilder som främst bygger på en stark komposition är intellektuellt tilltalande men 
inte ger så stort känslomässigt avtryck.39 
 
Känslomässiga bilder är något som Elbert prioriterar så ofta som möjligt. Han menar att 
dessa foton får läsaren att känna något om ämnet och inte bara intellektualisera om 
historien. Exakt vad känslosamma bilder får läsaren att känna är individuellt. Huvudsaken 
är att läsarna bli berörda. Dessa bilder kompletterar snarare texten än att upprepa det som 
redan är skriftligt uttryckt. Emotionella bilder bygger ofta på att fotografen har lyckats 
fånga det avgörande ögonblicket. Elbert menar att det är svårt att definiera vad som är en 
emotionell bild och menar att de som väljer bilder måste känna efter för hur de känner 
inför bilderna och följa sin egen instinkt.40 
 
Ett tillägg till de emotionella bilderna är om de även innehåller något intimt, något privat. 
Dessa bilder är svåra att definiera men innebär att läsaren får komma riktigt att nära och 
känna sig som en deltagare. Kobré menar att bildjournalistiken har mycket att vinna på att 
tillämpa Elberts bildkategorisering. Han menar att man genom att höja kraven för 
bilderna undviker att de endast får en dekorativ funktion. Kobré tycker att 
bildredaktörerna ska fokusera på hur de själva känslomässigt reagerar på bilderna och 

                                                
38 Kobré, 2004: 196 
39 Kobré, 2004: 196-197 
40 Kobré, 2004: 196-197 
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använda sitt hjärta istället för sin hjärna. Han citerar Elbert som säger att ”great pictures 
should hit you in the gut, not the head”.41 
 
2.4 Relationen mellan text och bild 
Enligt Nordström och Åstrand kallas text- och bildarrangemang på en tidningssida 
iscensättning eller komposition. En iscensättning används för att ringa in ett bestämt 
problem eller ett skärskilt ämne. En fördel med iscensättning är det sammansatta språket 
av bild och text som gör det möjligt för personer med lite tid att hålla sig underättade.  
Nackdelen menar Nordström och Åstrand är den ytlighet som kan skapas genom 
iscensättningen.42 
 
Becker hävdar att bilderna i en tidning aldrig är helt frikopplade utan alltid kompletteras 
av en text. Hon diskuterar om bilden kan förstås utan texten och hänvisar till tidigare 
teoretikers synpunkter. Hon tar upp att Barthes menar att texten förankrar bilden och ger 
den dess mening medan Kress och van Leeuwen menar att vi inte kan ta för givet att 
bilden i första hand tolkas via texten. De menar att även om bilden hör ihop med en text 
så behöver den inte vara beroende av den.43 
 
Segeholm ser ett problem med att man på redaktionerna alltid först utgår från texten och 
att bilden kommer i andra hand. Fotografierna avbildar det viktigaste i texten och får ofta 
sitt värde först när texten är genomläst och läsaren kan sätta in bildinnehållet i rätt 
sammanhang. Problemet är enligt Segeholm att ordningen för läsaren är den omvända. 
Bilden är den viktigaste ingången till läsning och det bästa blickfånget på uppslaget. 
Läsaren börjar med bilden för att sedan gå vidare till bildtext, rubrik och slutligen 
eventuellt hela artikeln.  Därför menar Segeholm att man bör planera fotograferingen 
annorlunda eftersom visuell journalistik skiljer sig från verbal och skriftlig journalistik. 
Han anser att texter bäst förmedlar fakta medan bilder bäst används för att förmedla 
känslor. När bild och text fungerar bra tillsammans ger de läsaren en helhet som är större 
än delarna. Detta kräver dock att bilderna tillåts vara uttrycksfulla och känslomässiga och 
att texterna är välskrivna. Han menar att text och bild inte ska säga emot varandra men 
inte heller upprepa och berätta samma sak.44 
 
Becker menar att om man tittar på bildens relation till hela nyhetssidan så kan man se att 
bilden har bearbetats in i den journalistiska formen och strukturen. Hon säger att det har 
skapats konventioner för hur bilden ska behandlas och för bildens form, storlek och 

                                                
41 Kobré, 2004: 197-198 
42 Nordström & Åstrand, 1999: 45 
43 Becker, 2000: 134  
44 Segeholm,  2003: 9-27 
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placering. Hon menar också att text och bild i de flesta fall och i de flesta tidningar 
uppträder som två självständiga enheter som ska komplettera varandra.45 Även 
Nordström menar att bilden och textens samverkan är lika viktig och nödvändig för att 
hela budskapet ska nå fram.46   
 
Hvitfelt menar att nyhetsförmedling inte enbart sker via tal och skrift utan även med 
bilder. Han säger att bilderna får väldigt stort utrymme i svenska tidningar om man gör en 
internationell jämförelse. Hvitfelt menar att det är självklart att ett bra bildmaterial till en 
artikel ger denna mer utrymme och en mer framträdande plats i tidningen än en artikel 
som saknar bra bilder. ”Bra bilder” menar han är bilder med högt nyhetsvärde.47 
 
Hvitfelt säger att bilder värderas och behandlas på ungefär på samma sätt som 
textmaterial under nyhetsprocessen men menar att det finns vissa skillnader. En skillnad 
är att bildspråket främst bygger på ikoner medan skriftspråket främsta arbetar med 
symboler. Bedömningarna av dessa olika typer av tecken är olika, eftersom ikoniska 
tecken är naturliga och bygger på avbildning av ett objekt medan symboliska tecken är 
helt godtyckliga tecken. Därför menar Hvitfelt att det är en helt annan sak att bedöma en 
person utifrån en bild än att bedöma en person utifrån hans namn och personbeskrivning i 
en nyhetstext. En annan skillnad mellan bild och text är att aktualitetskravet skiljer sig då 
en bild nödvändigtvis inte behöver vara tagen vid det tillfälle den avser att illustrera. 
Därför blir bedömningen av autenciteten av ett annat slag. Även bedömningarna av 
estetisk och teknisk kvalité skiljer sig mellan bilder och texter. En viktig skillnad som kan 
vara relevant för nyhetsurvalet och nyhetsmediernas bild av verkigheten är närheten till 
de händelser som ska beskrivas. En skrivande journalist behöver i princip inte vara 
närvarande för att beskriva en händelse medan en fotograf måste vara närvarande för att 
kunna få tag på bilder. Hvitfelt menar att detta är en skillnad som gör att de fotografiska 
bilderna på förhand befinner sig i ett underläge.48  
 
2.5 Nyhetsvärdering 
Händelser blir inte nyheter av sig själva utan väljs ut inom ramen för vad som ”passar” in 
i mallen. De måste uppfylla ett antal kriterier för att anses ha tillräckligt stort nyhetsvärde 
för att publiceras. För att kunna identifiera dessa händelser använder journalister ett 
informellt nyhetsvärderingsparadigm.49 

                                                
45 Becker, 2000: 137-138 
46 Nordström, 1986:127 
47 Hvitfelt, 1985: 32-33 
48 Hvitfelt, 1985: 34 
49 Hartley, 1982: 75-76  
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Hvitfelt säger att den mest citerade och kanske den mest betydelsefulla studien av 
nyhetsvärdering är de norska forskarnas Johan Galtung och Mari Ruges ”The Structure of 
Foreign News” som publicerades för första gången 1965. Trots att den främst fokuserar 
på utrikesnyheter menar Hvitfelt att den varit en viktig inspirationskälla när det gäller 
beskrivningar av nyhetsflödets struktur och egenskaper som gör händelser till nyheter.50 
Galtung och Ruge har formulerat en lista över tolv faktorer som påverkar om en händelse 
blir en nyhet. Både Harcup och även Hartley har tolkat denna listas innehåll. Följande 
åtta faktorer gäller generell nyhetsvärdering över hela världen. Den första faktorn är 
frekvens och handlar om händelsens tidsspann. De menar att en specifik händelse som 
sker nu har större sannolikhet att bli nyhet än något som sker över en lång tidsperiod. 
Deras andra faktor ”tröskelvärde” handlar om att händelsen måste vara tillräckligt stor för 
att överhuvudtaget bli uppmärksammad. Sedan är det intensiteten som avgör vilket 
inflytande nyheten får av dem som är ansvariga för nyhetsurvalet. Att intensiteten ökar 
innebär till exempel att morden blir hemskare eller att en olycka har många offer.51  
 
Den tredje faktorn ”entydighet” innebär att ju enklare och tydligare händelsen är desto 
större sannolikhet att händelsen blir en nyhet. Om en händelse är lätt att förstå och inte 
kan tolkas på många olika sätt, desto bättre. Den fjärde faktorn ”meningsfullhet” handlar 
om huruvida händelsen stämmer överens med den kulturella bakgrunden som de som 
nyhetsvärderar har. Händelsen bör vara tolkningsbar inom lyssnarens eller läsarens 
kulturella ramverk. Nyheter från länder som är kulturellt lika vårt eget är mer relevanta. 
På liknande sätt prioriteras nyheter som är meningsfullt för den centrala officiella 
kulturen än dem som rör underpriviligerade grupper eller etniska grupper. Händelser i 
andra länder eller kulturer bli oftast bara intressanta om det finns en koppling till vår egen 
kultur.52 
 
Faktorn konsonans handlar om en önskan om att en viss händelse ska äga rum. Genom att 
rapportera mycket om denna i förväg bygger man upp förväntningar och ökar chansen för 
att det faktiskt ska hända. Den sjätte faktorn, ”oväntat” innebär att de mest oförutsägbara 
eller ovanliga händelserna blir nyheter. Däremot måste de ske inom den familjära och 
meningsfulla kontexten. ”Kontinuitet” går ut på att händelser som redan fått stora 
rubriker kommer den fortsätta få medial uppmärksamhet eftersom den blivit bekant och 
därför blivit lättare att tolka. Den åttonde faktorn komposition handla rom att det måste 
finns en balans mellan olika delar i rapporteringen och att händelsen därför måste passar 
in bland övriga nyheter. Det ska finnas en blandning av historier och ämnen och 
dessutom finnas en geografisk, demografisk och politisk balans.  

                                                
50 Hvitfelt, 1985: 102  
51 Harcup, 2004: 30-32; Hartley, 1994: 76-79 
52 Harcup, 2004: 30-32; Hartley, 1994: 76-79 
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Galtung och Ruges fyra sista faktorer handlar om kriterier som styr västerländsk 
nyhetsvärdering. Om en händelse rör elitnationer ju större är chansen att den blir en 
nyhet. Denna tendens handlar främst om nyheter om krig, politiska val och olyckor. 
Exempelvis kommer val i Frankrike, Italien eller USA få mer utrymme än val i 
Latinamerika, Asien och Afrika. På liknande sätt måste en olycka i exempelvis 
Bangladesh ha många fler offer än en europeisk olycka för att skapa rubriker. Exakt vad 
som definieras som ett elitland är kulturellt, politiskt och ekonomiskt bestämt och varierar 
från land till land.53 
 
En annan faktor är om det går att referera till elitpersoner. Elitens aktiviteter anses ofta 
och åtminstone i kort perspektiv vara viktigare och ha större konsekvenser än andras 
handlingar. Nästa faktor är händelser där det finns referenser till personer. Det finns en 
personifieringstendens som innebär att man fokuserar på händelser som rör namngivna 
individer än något som rör en stor social grupp, en struktur eller en institution eftersom 
det är lättare att identifiera sig med en specifik person. Den sista faktorn är referenser till 
något negativt. Dåliga nyheter är bra nyheter. Ju mer negativa konsekvenser som följer på 
en händelse desto större är chansen att den blir en nyhet. Dessutom innehåller ofta 
negativa händelser drag av de andra faktorer som t ex att de är entydiga, oväntade, 
sällsynta och händer under en kort tid. Galtung och Ruge menar att ju fler av dessa 
kriterier som uppfylls desto större kommer nyheten bli.54 
 
En annan forskare som har fördjupat sig i nyhetsvärdering är Hvitfelt. I sin studie ”På 
första sidan” var hans utgångspunkt att komma fram till när, var, hur, vem och varför den 
verklighetsbild väljs ut som presenteras i nyhetsmedier. Han har i sin undersökning gjort 
en innehållsanalys av förstasidorna och huvudartiklarna på de sex största 
dagstidningarna.55 Han har valt just dessa undersökningsobjekt för att de nyhetsartiklarna 
har passerat flest moment i nyhetsvärderingsprocessen.56  
 
En central tanke som Hvitfelt har med sin forskning av nyhetsvärdering är att den aldrig 
är slumpmässig utan sker sytematiskt. Under nyhetsvärderingsprocessen väljs en del av 
verkligen ut, de ska ha gemensamma egenskaper, och de som inte har dessa avfärdas.57  
Undersökningen visar att majoriteten av alla förstasidesartiklar som Hvitfelt undersökte 
har sensationskaraktär, artiklar med inslag av rättsröta/skandal, kamp och kris samt 
kuriosa och olyckor.58 
                                                
53 Harcup, 2004: 30-32;  Hartley, 1994: 76-79 
54 Harcup, 2004: 30-32;  Hartley, 1994: 76-79 
55 Hvitfelt 1985: 16-18 
56 Hvitfelt 1985: 119 
57 Hvitfelt 1985: 99 
58 Hvitfelt 1985: 157 
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I sin undersökning har han i sina slutsatser reviderat den nyhetsformel som den tidigare 
forskningen tagit fram. Huvudsyftet med dessa punkter är att ge en överskådlig bild av de 
egenskaper som påverkar nyhetsvärdet i en artikel. Hvitfelt kom fram till att 
sannolikheten för att en nyhet ska produceras, publiceras och placeras på förstasidan och 
där bli huvudartikeln ökar ju mer den behandlar politik, ekonomi, brott och olyckor och 
om det finns en geografisk eller kulturell närhet. Händelserna eller förhållandena ska vara 
är sensationella och överraskande och handla om enskilda elitpersoner. De ska beskrivas 
tillräckligt enkelt men vara viktiga och relevanta, och utspelas under kort tid men som en 
del av ett tema. Andra fördelaktiga kriterier är om händelserna har negativa inslag och har 
elitpersoner som källor.59 
 
Stig Hadenius och Lennart Weibull har gjort en tolkning av kommunikationsforskaren 
Henk Prakkes teorier om vilka nyheter som får störst uppmärksamhet. De redogör för den 
modell som han har utvecklat som beskriver vad som blir en nyhet baserat på begreppen 
närhet och avstånd. Han menar att ju närmare en händelse ligger i tid, rum och kultur, 
desto större är chansen att medierna nappar och ger utrymme till händelsen. En händelse 
som pågår, som direkt berör och som äger rum i närheten har därför det största 
nyhetsvärdet.60  
 
Harcup och O´Neill, två engelska medieforskare, har studerat engelska rikstidningar och 
kommit fram till tio olika kriterier som en händelse måste uppfylla för att bli nyhet. Helst 
ska händelsen passa in på mer än en kategori. De tio kategorierna är maktelit, kändisar, 
underhållning, överraskning, dåliga nyheter, goda nyheter, omfattning, relevans, 
uppföljning och händelser som passar in i medieagendan.61 De kom fram till att 
makteliten får mycket utrymme i media och att ju högre ställning du har desto 
intressantare är personen i frågan. Det rör sig inte bara om personens uttalande och 
handlingar i sin maktställning utan även saker som tillhör fritiden. Alla uttalanden som de 
gör och allt som kretsar runt deras liv kommer rapporteras. Människor som är kända inom 
media och som sen kan sammankopplas med en plats eller händelse gör till att 
nyhetsvärdet växer.  På en lokaltidning förknippar man ofta kändisar med olika saker för 
att öka intresset. Redaktörer säger att det är bättre med händelser med vanliga människor 
som gör speciella saker men att artiklar om kändisar alltid går att sälja.62  
 

                                                
59 Hvitfelt 1985: 215-216 
60 Hadenius & Weibull, 2003: 346-347 
61 Harcup, 2004: 35-36 
62 Harcup, 2004: 35 



 16 

Harcup och O´Neill säger att redaktörer ofta väljer artiklar och bilder som har kapacitet 
att underhålla läsarna. De menar att även hårda nyheter och tragedier blir bedömda efter 
om de är underhållande, men mer ur perspektivet att det är en pågående händelse. En 
nyhet ska innehålla överraskningar och gärna chocka läsaren. Undersökningen visar att 
en händelse som är väldigt ovanlig har högt nyhetsvärde. Kontraster har också högt 
värde, exempelvis att en polis är åtalad för att ha laddat ner porr. 63 
 
Nyheter med en negativ överton så som en konflikt eller tragedi passar bra på 
nyhetssidorna. Händelser som död, nedskärning på arbetsplatser och fabriksstängningar 
är alla dåliga nyheter som blir bra nyheter för journalister. Även goda nyheter slår igenom 
som till exempel  räddningsaktioner eller någon som blivit botad från en sjukdom. En 
händelse blir mer intressant om den berör många människor istället för bara en. 
Händelsen ska helst ha inflytande på hela publiken och vara relevant för tidningsläsarna. 
Nyheter är inte nyheter förrän någon annan rapporterar om en händelse. Uppföljningar är 
nyheter som redan existerar men som följs upp av en tidning. Det är viktigt att artikeln 
passar in tidningens egen agenda. Ibland väljer vissa redaktioner nyheter med mindre 
nyhetsvärde bara för att det passar bättre för tidningens medieagenda.64 
 

                                                
63 Harcup, 2004: 37-38 
64 Harcup, 2004: 38 
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3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
Vi har valt att gör en kvantitativ undersökning. Med det syftar vi på att undersökningen 
baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter 
att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror.65 Vi har valt metoden 
frågeundersökning eftersom undersökningens syfte går ut på att beskriva hur vanligt 
förekommande olika svar i en viss population av personer är.66  
 
Vi har valt enkät som datainsamlingsmetod. Enkäter är en speciell sorts intervju, där 
intervjuaren har ersatts av ett antal skrivna frågor på ett frågeformulär.67 Fördelen med 
enkät är att det är ett effektivt sätt att på ett snabbt och smidigt sätt samla in information 
från en stor mängd respondenter.68 En annan fördel är att man inte har någon 
intervjueffekt. Det finns ingen intervjuare i närheten som kan påverka svaren på 
frågorna.69  Vi har valt att skicka ut enkäten via e-post för att det skulle ge vår studie en 
högre svarsfrekvens än om vi skulle ha skickat den via vanlig post. E-postbrevlådan 
kontrolleras flera gånger om dagen på redaktionerna. Dessutom är det smidigare och går 
snabbare att fylla i en elektronisk enkät än att besvara en som kommer med posten. 
 
Inom tidigare forskning har det främst gjorts innehållsanalyser vid studiet av ettabilder. 
Eftersom vår studie riktar in sig på hur redaktionerna väljer dessa bilder blev det naturligt 
att inte göra någon innehållsanalys utan att istället välja en metod där man samlar in data 
genom att ställa frågor till personer istället för till ett material. Varför vi inte valde att 
göra djupintervjuer beror på att vi främst är ute efter att uttala oss om hur majoriteten av 
svenska morgontidningars redaktioner väljer ettabilder och inte att förstå på djupet hur 
några enstaka tidningar resonerar. Vår studies syfte är att finna gemensamma mönster och 
tendenser och därför ansåg vi det mer värdefullt att göra enkätundersökningar och gå på 
bredden istället för på djupet.  
 
3.2 Urval och avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till att omfatta de morgontidningar i Sverige som har en 
upplaga på över 10 000 exemplar och som kommer ut minst sex dagar i veckan. Vi har 
utgått från TidningsUtgivarnas hemsida där det finns en lista över alla svenska 

                                                
65 Esaisasson, 2004: 219 
66 Esaisson, 2004: 255 
67 Teorell & Svensson, 2007: 91 
68 Esaiasson, 2004: 260 
69 Teorell & Svensson, 2007: 91 
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morgontidningar som bland annat anger tidningarnas upplaga och vilka dagar i veckan de 
ges ut.70 Den totala populationen i vår undersökning omfattar sextio stycken tidningar.  
När det gäller vem som valts ut på redaktionen att besvara enkäten har vi gjort ett 
strategiskt urval. Det som utmärker ett strategiskt urval är att det är forskaren själv som 
utifrån olika kriterier bestämmer sig för vilka som ska ingå i undersökningen.71 I första 
hand skickades enkäten till bildcheferna på tidningarna och om inte tidningen har en 
bildchef skickades enkäten till den som är redigeringsansvarig eller nyhetschef. Dessa 
yrkeskategorier har valts med hänseende att det är dem som har stort inflytande när det 
gäller valet av ettabilder eller som är insatta i hur det brukar gå till. Vi ser det inte som ett 
problem att det är personer med olika yrkestitlar som har besvarat vår enkät eftersom 
arbetsfördelningen ser olika ut på olika tidningar. Dessutom riktar sig enkäten till hela 
redaktionen och hur de går till väga, det är inte enskilda personers åsikter som står i 
fokus.  
 
3.3 Enkätens utformning 
När frågeformuläret utformades utgick vi från de råd och rekommendationer som finns i 
olika metodböcker. Vi la ner stort arbete på att formulera bra frågor eftersom dåligt 
formulerade frågor enligt författarna till ”Metodpraktikan” är undersökningens största 
potentiella felkälla.72 Vi har undvikit att använda krångliga ord eller satser för att göra 
frågorna enkla och lättbegripliga. Vi har även sett till att göra frågorna så korta som 
möjligt och att inte fråga flera saker i en och samma fråga. Vi har även undvikit att ställa 
frågor som innehåller negationer, eftersom frågor som innehåller ”inte” riskerar att skapa 
förvirring. Svarsalternativen är utformade på ett sätt så att de är uttömmande och 
ömsesidigt uteslutande. Alla ska kunna hitta ett alternativ som passar.73  
 
När det gäller frågornas ordningsföljd har vi ordnat frågorna efter tema. Precis som Jan 
Trost, författare till ”Enkätboken”, hävdar så bör frågorna vara i anslutning så att de hör 
samman innehållsmässigt.74 Enkäten inleder med att fråga om hur viktig redaktionen 
anser att ettabilden är. Vi ansåg att vi skulle få ett ärligare svar på denna fråga om den 
kom före de andra frågorna eftersom en generell fråga enligt ”Metodpraktikan” bör 
komma för de mer specifika. Detta eftersom risken är större att specifika frågor påverkar 
svaren på generella frågor än tvärtom.75  
 

                                                
70 http://www.tu.se/tidningarna.asp 2008-11-25 
71 Teorell & Svensson, 2007: 84 
72 Esaiasson, 2004: 269 
73 Trost, 2007: 91-92. Esaiasson, 2004: 272-274 
74 Trost, 2007: 94. Esaiasson, 2004: 268 
75 Esaiasson, 2004: 277 
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Sedan följer frågor som handlar om hur rutinerna ser ut på redaktionerna när man väljer 
ettabild. Vi valde att lägga detta frågeblock i inledningen eftersom de är konkreta och 
relativt lätta att svara på. Svaren på dessa frågor ska användas till att besvara 
frågeställningen: ”Hur går svenska morgontidningars redaktioner tillväga när de väljer 
ettabilder och hur viktigt är valet enligt redaktionerna?”. Nästa tema i enkäten handlar om 
ettabildernas innehåll. Frågorna handlar om hur ofta redaktionerna väljer sportbilder, 
brott- och olycksbilder, featurebilder, lokala bilder, inrikes- och utrikesbilder och om vem 
som syns på ettabilderna. Svaren på dessa frågor ska användas för att besvara 
frågeställningen om vilka nyheter som svenska morgontidningars redaktioner anser är 
viktiga att bildsätta på förstasidan. Efter det följer frågor om hur viktiga olika typer av 
egenskaper är när det gäller ettabilder. Vi har frågat om hur viktiga kriterier som 
informativ, berättande, estetiskt tilltalande, originalitet med mera är. Dessa frågor hjälper 
oss att besvara frågeställningen om vilken funktion svenska morgontidningars redaktioner 
anser att ettabilden har. Frågorna om det är dagens bästa bild som blir ettabild eller om 
det är nyheterna som styr valet av bild samt var den bästa bilden placeras hjälper oss att 
besvara vårt syfte om hur svenska morgontidningarnas redaktioner väljer ettabilder.  
 
Vi har avslutat enkäten med en fråga som inte har några svarsalternativ. På frågan om 
vilken uppgift ettabilden har på tidningens förstasida får istället respondenterna svara 
fritt. Vi har valt att ha en öppen fråga i slutet av vår enkät för att låta redaktionerna med 
egna ord beskriva vilken uppgift de tycker att ettabilden har. Fördelen med satt avsluta 
med en öppen fråga är att det ger respondenterna möjlighet att svara precis som de vill 
utan att hämmas av forskarnas brist på fantasi vid utformning av svarsalternativ.76 Vi 
tycker att denna sista fråga kompletterar de andra frågorna bra eftersom respondenterna 
kan komma med nya infallsvinklar som vi inte har tagit upp i våra frågor och eftersom 
denna fråga ringar in hela vårt uppsatsämne.  
 
Innan enkäten skickades ut till respondenterna gjordes en pilotundersökning.77 Vi lät en 
person som uppfyller de kriterier våra respondenter har svara på frågorna och tycka till 
om enkäten. Eftersom hon tyckte att frågorna var tydliga och att enkäten gick snabbt att 
besvara ändrade vi endast enkäten utifrån en synpunkt som hon hade. Hon var tveksam 
till den sista öppna frågan eftersom hon tyckte att det tar emot att behöva formulera svar 
med egna ord och at det kan minska svarsfrekvensen. Vi valde att behålla den sista frågan 
men bestämde att det skulle gå att skicka in enkäten utan att ha besvarat sista frågan.  
 
Vår enkät har en hög standardisering eftersom samtliga respondenter får samma frågor 
och svarar på dem under samma förutsättningar. I ”Enkätboken” menar Trost att 
                                                
76 Esaiasson, 2007: 274-275 
77 Esaiasson, 2004: 272 
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standardisering innebär avsaknad av variation, att allt är likadant för alla. Resultaten blir 
jämförbara eftersom alla svarar på enkäter som är exakt likadant utformade.78  Vårt 
frågeformulär har strukturerade frågor vilket innebär att svarsalternativen är fasta men har 
även kompletteras med en avslutande öppen fråga av kvalitativ karaktär som inte har 
några svarsalternativ. Enkäten är även strukturerad i den bemärkelsen att vi håller oss till 
vårt sakområde och inte svävar ut till att fråga om massa andra saker som inte är 
relevanta för att besvara vårt syfte. 79 
 
3.4 Tillvägagångssätt 
Det första vi gjorde var att upprätta en lista över hela populationen, som vi beskrev under 
urval och avgränsningar, så vi utgick ifrån listan på TidningsUtgivarnas hemsida.80 Vi 
skapade sedan en egen lista med namn på tidningarna samt kontaktuppgifter till de 
personer som vi skulle skicka vår enkät till. E-postadresserna till dessa personer samlade 
vi in med hjälp av kontakter samt e-post och telefonsamtal till redaktionerna. Genom 
detta har vi fått e-postadresser till den mest lämpade personen på redaktionen att besvara 
enkäten. Beroende på tidningen har detta varit bildchefen, redigeringsansvarig eller 
nyhetschefen.  
 
Sedan skickades enkätundersökning via e-post till de sextio utvalda morgontidningarna. 
De respondenter som inte svarade på vår undersökning fick en påminnelse efter två 
dagar. Den fjärde dagen skickades ytterligare en påminnelse. Detta gjordes för att öka 
svarsfrekvensen. Undersökning höll på under fem arbetsdagar. E-mailet som skickades 
till våra respondenter innehöll ett följebrev som var utformat efter exemplet och 
rekommendationerna i ”Metodpraktikan” och därefter en länk som förde dem till 
enkätundersökningen. I följebrevet beskrev vi undersökningens syfte, vilka som står 
bakom den och hur vi kan kontaktas. Vi berättade även att resultaten kommer behandlas 
anonymt och vädjade till svarspersonerna om att ställa upp och besvara frågorna.81  
 
Efter att undersökningen avslutats har vi låtit programmet Easyresearch82 sammanställa 
resultatet av vår enkätundersökning.  Frågorna med fasta svarsalternativ har 
sammanställts och presenterats i diagram. Den öppna frågan har analyserats och 
presenterats genom sammanställda referat och belysande citat. I analysen har vi 
sammankopplat våra empiriska resultat med teorierna i vårt teorikapitel.  
 
                                                
78 Trost, 2007: 59 
79 Trost, 2007: 61 
80 http://www.tu.se/tidningarna.asp 2008-11-25 
81 Esaiasson, 2004: 264-266 
82 EasyResearch är en Internettjänst där man kan skapa, distribuera och analysera exempelvis 
enkätundersökningar. 
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3.5 Metodproblem  
Ett problem som vi har stött på under undersökningen och som kan ha påverkat 
svarsfrekvensen är att det finns respondenter som har varit lediga eller sjuka under 
enkätundersökningens svarsperiod och därför inte kunnat besvara den. För att undvika 
detta hade vi kunnat hålla enkätundersökningen öppen under fler dagar. En anledning till 
att vi inte gjorde detta var att majoriteten av alla som svarade gjorde detta under 
undersökningens första dag. De följande dagarna var det bara enstaka som svarade. 
Andra effekter som enkätundersökningar har är att man inte kan reda ut missförstånd eller 
oklarheter som kan uppstå när respondenten ska förstå och svara på frågorna. I en enkät 
är det omöjligt att kringgå detta problem. Eftersom forskaren inte är närvarande sker 
ingen direktinteraktion och det är inte möjligt att förklara oklarheter eller att ställa 
följdfrågor som är lätt att göra i en samtalsintervju.83 För att motverka detta har vi arbetat 
mycket med att formulera tydliga frågor. Den största nackdelen med enkäter är att 
bortfallet i regel är större.84  
 
3.6 Bortfallsdiskussion 
Eftersom vår svarsfrekvens ligger på 60 procent är det relevant att vi ställer frågan om 
hur detta bortfall påverkar resultatet. Enligt Trost är det dock vanligt att 
enkätundersökningar ger svarsfrekvenser som ligger mellan 50 och 75 procent.85 
Vi har jämfört det empiriska materialet med den totala populationen. Vi kan då inte se 
någon snedfördelning mellan de tidningar som har besvarat enkäten och dem som inte har 
gjort det. Bland dem som har svarat ha vi både de största morgontidningarna, de 
mellanstora och de små. Den geografiska spridningen är stor och det är inte någon del av 
landet som är mer underrepresenterad än någon annan. För att se vilka tidningar som har 
besvarat enkäten respektive vilka som inte besvarat den se bilaga nr 4. 
 
Vi tror inte att resultatet hade blivit så annorlunda om svarsfrekvensen hade varit högre. 
Resultatet är inte så spretigt utan vi kan se tydliga mönster och tendenser i resultatens 
svar. Dock hade såklart dessa kunnat förstärkas eller försvagas om fler hade svarat. När 
det gäller den öppna frågan upplever vi att vi nått en teoretisk mättnad. Vi fick flera olika 
typer av svar men märkte också att det var många svar som var återkommande. 
Det interna bortfallet är lågt eftersom det inte går att skicka in enkäten utan att ha 
besvarat alla frågor utom den sista.  
 
 
 

                                                
83 Esaiasson, 2004: 262 
84 Teorell & Svensson, 2007: 91 
85 Trost, 2007: 137 
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3.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om man undersökt det man utger sig för att undersöka.86 I vårt fall har 
vi utformat frågeställningarna och enkätfrågorna efter våra teorikapitel, vilket gör att det 
finns en röd tråd genom uppsatsen och att vårt empiriska resultat besvarar våra 
frågeställningar. På detta sätt har vi höjt undersökningens validitet. Reliabilitet handlar 
om att studien är tillförlitlig och att mätningarna man har gjort är felfritt utförda. Det 
innebär också att en annan forskare ska kunna göra om samma forskning och komma 
fram till samma resultat.87 Genom att beskriva noggrant hur vi gått tillväga i vår 
undersökning har vi höjt vår reliabilitet. Även det faktum att vi är två personer som har 
utfört undersökningen har minskat risken för slumpmässiga fel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
86 Esaiasson, 2007: 61 
87 Esaiasson, 2007: 67-69 
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4. Resultat 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt resultat från enkätundersökningen. 
Samtliga frågor som redovisas som diagram har besvarats av 36 personer.  
 
4.1 Resultatpresentation diagram  
 

 
 
Figur 1: På frågan om hur viktigt valet av ettabild är uppgav samtliga redaktioner att det 
är viktigt eller mycket viktigt. Majoriteten av redaktionerna (28 stycken) tycker att det är 
mycket viktigt med valet av ettabild medan åtta stycken tyckte att det är viktigt. Ingen av 
de svarande redaktionerna uppgav att valet ettabild inte är så viktigt eller oviktigt. 
 

 
 
Figur 2: De flesta (26 stycken) uppgav att det ofta finns en tanke på 
redaktionerna om vad som kan bli en potentiell ettabild redan när jobben 
planeras. Fem av respondenterna svarade att det alltid finns en tanke om 
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valet av ettabild när jobben planeras. Lika många redaktioner uppgav svaret 
ibland. Ingen av redaktionen svarade att det sällan eller aldrig sker. 
 

 
 
Figur 3: Det vanligaste svaret (17 stycken) är att det ofta förs en diskussion 
om valet av ettabild. Nästan en tredjedel (11 stycken) svarade att det alltid 
finns en diskussion på redaktionen. Resterande respondenter uppgav att det 
ibland förs en diskussion.  

 

 
 
Figur 4: Majoriteten av alla respondenter uppgav att det är alltid eller ofta 
är mer än en person på redaktionen som är involverad i valet av ettabild. 
Resterande (8 stycken)redaktionerna uppgav att de ibland är mer en person 
som är involverad i valet av ettabild. Ingen av de svarande valde 
alternativen aldrig eller sällan.



 25 

 
 
Figur 5: Majoriteten (32 stycken) av respondenterna svarade att deras 
redaktioner inte har någon policy om hur ettabilden ska se ut. Det var endast 
ett fåtal som svarade att det finns en policy om hur ettabilden ska se ut på 
tidningen. Det var ingen redaktion som svarade att de inte visste om det 
finns en skriven policy om valet av ettabild. 

 
 

 
 
Figur 6: Drygt hälften av de svarande (19 stycken) uppgav att de ofta utgår 
från hur de själva berörs av en bild när de väljer ettabild. Det var sju stycken 
som svarade att de alltid utgår från hur de själva berörs. Det var några flera 
respondenter (10 stycken) som svarade att de bara utgår från sig själva 
ibland. Det var ingen som svarade sällan eller aldrig på frågan. 
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Figur 7: Majoriteten (34 stycken) svarar att de tänker på vad läsarna vill se 
när de väljer ettabild för sin tidning. Två respondenter uppgav att de inte 
tänker alls på vad deras läsare vill se när de väljer sina ettabilder.  
 

 
 
Figur 8: Mer än hälften (19 stycken) av alla respondenter uppger att deras 
redaktioner har undersökt hur deras tidnings läsare uppfattar bilderna. Några 
färre respondenter svarar att deras redaktion aldrig har gjort någon 
undersökning om hur läsarna uppfattar bilderna i tidningen. Tre 
respondenter uppgav att de inte vet om det gjorts någon undersökning. 
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Figur 9: Det vanligast förekommande svaret (24 stycken) är att den bästa bilden ofta 
placeras på ettan. Därefter är det drygt en femtedel (8 stycken) som ibland placerar den 
bästa bilden där. Det var endast ett fåtal som svarade att de ibland eller sällan placerar 
bästa bilden på ettan. Ingen valde svaret aldrig. 

 
 

 
 
Figur 10: Tre fjärdedelar (27 stycken), svarar att de ibland placerar den bästa bilden inne 
i tidningen. Ett fåtal respondenter uppgav att de ofta eller sällan placerar den bästa bilden 
i inne tidningen. Det är ingen som har uppgett att de aldrig har den bästa bilden av en 
serie bilder inne i tidningen.  
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Figur 11: De flesta (25 stycken) uppgav att de har en brotts- eller olycksbild som ettabild 
en till två dagar i månaden. En fjärdedel (9 stycken) av alla svarspersoner svarar att deras 
tidningar har en brotts- och olycksbild på ettan en dag i veckan. Två redaktioner svarade 
att de aldrig har en brotts- eller olycksbild som ettabild. 
 
 

 
 
Figur 12: Majoriteten (30 stycken) av alla använder sig av en featurebild någon dag i 
veckan.  Det var sex respondenter som svarade att deras tidningar väljer featurebilder 
som ettabild en till två dagar i månaden. Det var ingen av respondenterna som uppgav att 
de aldrig eller varje dag använder en featurebild som ettabild. 
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Figur 13: Flertalet (30 stycken) använder en sportbild som ettabild en eller flera dagar i 
veckan. Några få svarade att de använder sig av sportbilder på ettan en till två dagar i 
månaden. Ingen av respondenterna svarade att de varje dag eller aldrig använder en 
sportbild som ettabild. 
 
 

 
 
Figur 14: En majoritet (19 stycken) av redaktionerna svarade att det alltid är deras egna 
fotografer eller reportrar som tar de ettabilder som väljs till tidningen. Nästan hälften (16 
stycken) av alla uppgav att de ofta använder sig av sina egna bilder. Det var endast en 
redaktion som svarade att de ibland använder sig av sina egna fotografer eller reportrars 
bilder när de väljer ettabild. Det var ingen redaktion som svarade sällan eller aldrig. 
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Figur 15: På frågorna om hur ofta det väljs en lokal, utrikes- eller inrikesbild som 
ettabild, visade det sig att de flesta respondenterna (23 stycken) varje dag eller några 
dagar i veckan väljer en lokal bild. Det var bara en respondent som svarade att de väljer 
en inrikesbild varje dag eller någon dag i veckan. Det var ingen av respondenterna som 
svarade att de valde att ha en utrikesbild på ettan varje dag eller några dagar i veckan. 

 
 

 
 
Figur 16: På frågorna om hur ofta respondenterna väljer att ha en lokal, inrikes- eller 
utrikesbild var det en majoritet (21 stycken) som svarade att de aldrig har en utrikesbild 
på förstasidan.  Det var nästan hälften av respondenterna (16 stycken) som aldrig väljer 
att ha en inrikesbild som ettabild. Det var ingen av de svarande som aldrig väljer att ha en 
lokalbild. 
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Figur 17: På de fem frågor som våra respondenter har svarat på om vilka som oftast syns 
på deras ettabilder, var det vanligaste svaret (30 stycken) att icke-offentliga personer syns 
varje dag eller några dagar i veckan.  Barn var också något som många respondenter (12 
stycken) ofta väljer att ha på ettabilden varje dag eller några dagar i veckan. 
Politiker/företagsledare, djur och kändisar var det bara ett fåtal (3 stycken) av 
respondenterna som presenterade på sina förstasidor någon gång i veckan. 
 

 

 
 
Figur 18: Respondenterna svarade på fem frågor om vilka som oftast syns på deras 
ettabilder. Det var fyra respondenter som svarade att de aldrig har kändisar eller 
politiker/företagsledare på sina ettabilder. Det var en respondent som svarade att de aldrig 
har barn på ettabilden. Det var ingen av respondenterna som svarade att det aldrig syns 
djur eller icke-offentliga personer på deras ettabilder.  
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Figur 19: I undersökningen fick respondenterna svara på sju frågor om hur viktigt det var 
att välja en ettabild som hade olika sorters egenskaper. Nästan hälften(15 stycken) av alla 
tyckte att det var mycket viktigt att ettabilden förmedlar känslor. Väcka uppmärksamhet 
var något som många respondenter (10 stycken) tycker är mycket viktigt. Att en bild är 
originell var det endast ett fåtal respondenter tycker är mycket viktigt. 
 

 
 
Figur 20: Nästan alla respondenter (35 stycken) tyckte att det är mycket viktigt eller 
viktigt att ha en ettabild som förmedlar känslor.  Väcka uppmärksamhet och att bilden är 
estetiskt tilltalande är också något som rankades högt upp av respondenterna. Alla 
respondenter tyckte att det är lika viktigt att bilden är informativ, berättande och har en 
stark komposition. Att bilden ska vara originell var det färre som tyckte är en mycket 
viktig eller viktig egenskap. 
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Figur 21: Det var ett flertal respondenter (11 stycken) som tyckte att det inte är så viktigt 
eller oviktigt att ha en originell bild till ettan. Det var lika många respondenter som 
svarade att informativ, berättade och en stark komposition inte är så viktigt eller oviktigt. 
Det var en som tyckte att det är inte är så viktig att ettabilden ska förmedla känslor. 
 
 

 
 
Figur 22: Det var mer än hälften (21 stycken) av alla svarande som tycker att det är 
mycket viktigt att ettabilden har ett journalistiskt värde. Det var alltså en stor majoritet 
(34 stycken) av alla som tyckte att det är viktigt eller mycket viktigt att ha en ettabild som 
har ett journalistiskt värde. Det var två som tyckte att det inte är så viktigt att bilden på 
ettan har ett journalistiskt värde. Det var ingen som svarade att det är oviktigt. 
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Figur 23: Mer än hälften (20 stycken) svarade att det ofta är nyheterna som styr vilken 
bild som hamnar på ettan. En tredjedel (12 stycken) svarade att det ibland är nyheterna 
som styr. På tre av redaktionerna väljs alltid ettabilden utifrån nyheterna. En uppger att 
det sällan är nyheterna som styr valet av bild. Ingen svarar att det aldrig är det.  
 

 
 
Figur 24: De flesta (22 stycken) väljer ofta dagens bästa bild som ettabild. Knappt en 
tredjedel (11 stycken) svarar att de gör det ibland. Det är bara på en tidning som det 
sällan är den bästa bilden som väljs. Ingen uppger att det aldrig händer.  
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4.2 Resultatpresentation öppen fråga 
 
Vilken uppgift har ettabilden på er tidnings förstasida? 
Här fick respondenterna med egna ord beskriva ettabildens roll på förstasidan. Det var 29 
av 36 respondenter som besvarade denna fråga.  De flesta tyckte att ettabilden har flera 
olika uppgifter beroende på tillgång till bildmaterial och hur det övriga innehållet i 
tidningen ser ut. Den beskrivning som återkom allra mest var att ettabilden ska locka till 
läsning. Detta svar uppgav en tredjedel av alla svarande. Det näst vanligaste svaret var att 
ettabildens uppgift är att väcka intresse och få läsarna att bli nyfikna på tidningen. 
Ettabilden ska få folk att reagera och stanna upp. Två respondenter uttalar det så här: 

 
”Ettabilden ska få folk att se tidningen på köksbordet och i tidningsställen, folk 
ska bli nyfikna, gärna reagera och kanske tycka något, den ska ge en impuls att 
vilja öppna tidningen och läsa resten av den.” 
 
”Ett viktigt fönster som lockar till vidare promenad in i tidningen!” 
 

Att ettabilden ska hjälpa tidningen att sälja uttryckte flera respondenter. Ett 
citat om ettabildens uppgift löd så här: 

 
”Att fungera som en löpsedel inte bara för lösnummerköpare utan för alla 
läsare – och särskilt prenumeranter.” 

 
En annan snarlik åsikt var att ettabilden och hela förstasidan ska ge bekräftelse på att 
läsaren valt att prenumerera på rätt tidning. 
 
Ettabilden ska även visuellt förmedla en viktig nyhetshändelse. En respondent skrev att 
ettabilden helst ska stärka toppnyheten. En annan respondent menar att ettabilden skapar 
intresse genom att antingen vara en nyhetsbild som understryker och ger kraft åt dagens 
bästa nyhet eller en glad featurebild som lovar en trevlig upplevelse inne i tidningen. Här 
är några exempel på detta tankesätt: 

 
” Det är främst tre olika: 1) Förmedla en viktig nyhetshändelse. 2) Vara en 
glädjespridare och sticka ut bland de svarta nyheterna. 3) Vara en riktigt 
tilltalande och estetiskt vacker featurebild.” 
 
”När det gäller dragarbilden tycker jag att den viktigaste funktionen ska vara att 
skapa ett intresse för tidningen. Det kan innebära allt ifrån en nyhetsbild som 
understryker och ger kraft åt dagens bästa nyhet - till en glad featurebild som 
lovar en trevlig upplevelse inne i tidningen.” 

 
Just att ettabilden även ska vara estetiskt tilltalande samt beröra läsarna, helst i 
bemärkelsen att göra läsaren glad uppger flera respondenter.  
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En annan egenskap som ettabilden ska ha är att den gärna ska spegla läsarnas liv och vara 
lokalt förankrad. En respondent svarar att de brukar försöka tänka på att ha fler kvinnor i 
bild på ettan eftersom mansdominansen inne i tidningen är överväldigande. Ett annat svar 
är att ettabilden ska vara en oväntad bild som inte endast bekräftar texten utan lämnar lite 
fantasi till läsarna.  
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5. Analys 
 
5.1 Tillvägagångssätt på redaktionerna vid val av ettabild 
Alla tillfrågade i vår undersökning var överens om att valet av ettabild är viktigt. 
Majoriteten av dem tyckte till och med att ettabilden är mycket viktig. Denna tendens 
återspeglas även i hur man gör valet. På alla redaktioner förekommer det diskussioner om 
vilken bild som ska väljas och det är ofta fler än en person som är involverad i beslutet. 
Majoriteten svarar även att det oftast finns en tanke om vad som kan bli en potentiell 
ettabild redan när jobben planeras.  
 
Att redaktionerna lägger stor vikt vid ettabilden och förstasidan kan ses som en av de 
strategier som medieföretag använder för att konkurrera i den hårda tidningsbranschen 
som Hvitfelt och Nygren beskriver i ”På väg mot medievärlden 2020”. Shaw menar att 
det just är förstasidan som redaktioner lägger ner mest arbete på eftersom det är den som 
läsarna möter först. Vårt resultat pekar på att flera av redaktionerna lägger ner mycket 
arbete på förstasidan. De ser förstasidan som en löpsedel för hela tidningen och att bilden 
då är ett av de viktigaste medlen för att locka läsarna att öppna tidningen och läsa vidare. 
Detta stämmer väl ihop med det som Bergström beskriver i ”Titta!” där han säger att 
förstasidan inte bara ska fungera som en journalistisk produkt utan även en 
reklamprodukt som ska förmedla tidningens karaktär och profil.  
 
Däremot visar vår undersökning att det på majoriteten av alla tidningar inte finns någon 
skriven policy om hur ettabilden ska se ut. Detta kan hänga samman med Angs teori om 
att processen att välja bilder ofta ses om en aning mystisk och att det är svårt att exakt 
beskriva hur man går tillväga. Ändå menar han att de flesta som arbetar med att välja 
bilder använder sig av vissa outtalade principer. 
 
Elbert menar att huvudsaken med tidningens bilder är att beröra läsarna. Utifrån resultatet 
i vår undersökning är det något som verkar viktigt på redaktionerna. Alla tillfrågade 
förutom två säger att de tänker på vilka bilder läsarna vill se när de väljer ettabild. Mer än 
hälften av alla tidningar har också undersökt hur läsarna uppfattar tidningens bilder. Detta 
menar Kobré är en förutsättning för att kunna välja rätt bilder. Om man inte känner till 
hur läsarna berörs av olika bilder är det väldigt svårt att gissa vilka bilder som är 
lämpligast att välja. Han hänvisar till Associated Press studie som visar att det finns en 
stor överensstämmelse mellan vilka bilder bildredaktörer föredrar och vilka bilder läsarna 
föredrar. Elbert är inne på samma spår och menar att det viktigaste är att känna efter hur 
man själv berörs av den bild som man funderar på att välja. Vårt resultat pekar på att det 
är en teknik som tillämpas ute på redaktionerna. Mer än hälften svarar att de ofta utgår 
från hur de själva berörs av en bild när de väljer ettabild. Kobré menar att 
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bildjournalistiken har mycket att vinna på att man fokuserar på att välja bilder som 
förmedlar känslor. Då höjs kraven för bildernas innehåll och man undviker att bilderna 
bara får en dekorativ funktion i tidningen.  
 
5.2 Vilken genre som blir ettabilder 
Vårt resultat visar att av de tre bildtyperna brotts- och olycksbilder, featurebilder och 
sportbilder är det featurebilder som oftast används som ettabilder. Vårt resultat visar att 
mer än hälften av alla svaranden säger att de brukar ha en featurebild på ettan några dagar 
i veckan. De resterande svarade att de åtminstone brukar ha en featurebild på förstasidan 
en dag i veckan.  Enligt Kobré har läsarundersökningar visat att featurebilder är väldigt 
omtyckta eftersom de erbjuder en visuell paus från de andra rutinnyheterna som handlar 
om till exempel olyckor, bränder, politik eller ekonomi. Han menar att featurebilden är ett 
bra komplement till annat material i tidningen och därför fungerar som stöttpelare på 
tidningens förstasida. Sportbilder placeras enligt vår undersökning inte lika ofta på 
förstasidan som featurebilder men förekommer ändå på de allra flesta tidningars 
ettabilder en dag i veckan. Becker kunde även i sin studie se tendenser till att 
sporthändelser ofta stod i centrum.  
 
Hennes studie visar även på att brotts- och olycksbilder ofta syntes på ettabilderna. Vårt 
resultat stärker inte det hon kom fram till. Enligt respondenterna i vår studie är det 
vanligast att ha en brotts- eller olycksbild som ettabild någon gång i månaden. 
Enligt Hvitfelts nyhetsvärderingsteorier har nyheter som handlar om brott och olyckor 
stor chans att hamna på förstasidan. Vårt resultat pekar inte på denna tendens vilket kan 
bero på att det är mindre vanligt att bildsätta denna typ av nyheter. För att kunna 
publicera en sådan bild krävs ju också att det finns tillgång till en sådan bild.   
 
5.3 Förhållandet mellan ettabilder från olika geografiska områden 
Vårt resultat visar att mer än hälften av alla de tillfrågade väljer att ha en lokal bild på 
sina förstasidor några dagar i veckan eller varje dag. Detta stämmer bra överens med 
Beckers studie om förstasidor där hon kom fram till att det i både lokala och nationella 
tidningar finns en tendens att välja lokala fotografier. Vi kan även se kopplingar till 
teorier om nyhetsvärdering. Att det inte är lika vanligt med utrikesbilder som det är med 
lokala och inrikes- bilder på förstasidan, stämmer överens med Hvitfelts slutsats om att 
sannolikheten för att en nyhet hamnar på förstasidan ökar om den har en geografisk och 
kulturell närhet. Vårt resultat visar att det som händer längre bort, det utrikes, inte alls är 
lika populärt att använda som ettabilder. Inte heller inrikesbilder var vanligt 
förkommande på förstasidorna. Över hälften av alla tidningar svarade att de aldrig väljer 
att ha en inrikesbild på förstasidan. Detta visar att de svarande i vår undersökning tänker 
mer på det som är lokalt och ligger närmare den enskilda tidningsläsaren. Flera 
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respondenter uttrycker att ettabilden ska spegla läsarnas liv och vara lokalt förankrad. 
Detta resonemang kan vi koppla till Prakkes teori om att det som direkt berör och pågår i 
närheten har det största nyhetsvärdet. Detta mönster att ettabilden ska vara lokalt 
förankrad och spegla läsarnas liv kan ha en koppling till det tankesätt som Segeholm 
beskriver finns på redaktioner om att tidningen delvis ska fungera som ett kollektivt 
fotoalbum.  
 
Att välja lokala bilder kan även hänga ihop med att det är de som står för det största 
bildmaterialet på tidningen. Som Hvitfelt beskriver så är förutsättningen för fotografens 
arbete att vara närvarande för att få tillgång till bilder. Till skillnad från den skrivande 
journalisten så måste en fotograf vara närmre de händelser som ska beskrivas. Vår 
undersökning visar att de flesta redaktionerna använder sina egna fotografers eller 
reportrars bilder som ettabild. Detta resultat stämmer väl överens med Beckers studie där 
hon kom fram till att tidningarna helst använder sina egenproducerade bilder på 
förstasidan. Att använda sig av sina egna fotografer stärker att det är något som ägt rum i 
den verklighet som läsaren befinner sig. Detta tar även Carlsson och Koppfeldt upp när 
de beskriver att en av bildens funktioner är att dokumentera och avbilda en händelse, och 
genom detta bevisa vad som har hänt.  En av tidningarna beskrev att deras tidning 
prioriterar den dokumentära och lokala nyhetsbilden på sin förstasida. 
 
5.4 Vem som syns på ettabilderna 
I vår undersökning visar det sig att icke-offentliga personer är de som syns mest på 
tidningarnas ettabilder. Detta styrker det som Harcup och O´Neill tar upp i sin bok 
”Journalism -principles and practice”. De berättar hur redaktörer brukar säga att det är 
väldigt bra med nyheter om vanliga människor. Det finns också en faktor i Galtungs och 
Ruges studie som visar att nyhetsvärdet ökar på händelser som har referenser till 
personer. De beskriver det som en personifieringstendens som innebär att det är lättare 
för läsarna att känna igen sig i en människa som är lik de själva. Detta tankesätt kan ligga 
bakom det som de svarande redaktionerna tillämpar när de väljer att ha icke-offentliga 
personer på ettabilden. När det gäller kategorin icke-offentliga personer ingår ju även 
barn men enligt tidigare forskning brukar barn ses som en egen grupp. Det som Becker 
kom fram till i sin undersökning om att barn förekommer ofta på förstasidorna är något 
som vi kan dra paralleller till. Vårt resultat visar att en tredjedel av alla redaktioner väljer 
att ha barn på sina ettabilder flera dagar i veckan.  
 
Det som inte riktigt stämmer är att det inte i alls lika stor utsträckning är vanligt att ha 
djur på ettabilden som Beckers undersökning visade på. De allra flesta tidningarna 
svarade att de endast har djur på ettabilden någon gång i månaden. Kobré citerar i 
”Photojournalism” en medarbetare på en tidning i Florida som säger att man aldrig kan 
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misslyckas om man väljer en bild som föreställer barn eller djur. Enligt de resultat som 
vår studie pekar på så verkar inte djur, i alla fall inte när det gäller förstasidornas bilder, 
vara ett viktig urvalskriterium. Det kan hänga ihop med att den tendens som Kobré 
berättar om som går ut på att de som arbetar med att välja bilder föredrar bilder mer 
dramatiska bilder som har större nyhetsvärde. Detta trots att undersökningar visar att 
läsarna tycker mycket om bilder på djur och barn.  
 
Många nyhetsvärderingsteoretiker hävdar att det är kändisar och elitpersoner som mest 
syns på bild, vilket Harcup och O´Neill förklarar med att det är något som oftast säljer 
enligt redaktörer. De beskriver att makteliten får mycket utrymme i media och att 
utrymmet ökar ju högre ställning de har. Detta har inte stämt överens med resultatet för 
vår undersökning av ettabilder. Vår studie visar att kändisar eller politiker/företagsledare 
inte är något som förekommer speciellt ofta på ettabilderna. Även Hvitfelt kom i sin 
studie av förstasidor fram till att om en nyhet som handlar om enskilda elitpersoner har 
den större chans att hamna på ettan. Denna teori styrker inte in det som vår undersökning 
visar men detta kan bero på att nyheter om kända och mäktiga personer visst hamnar på 
förstasidan men att det inte är just de nyheterna som är vanligast att bildsätta.  
 
5.5 Ettabildens uppgift 
Den egenskap som de allra flesta värdesätter mest är att ettabilden ska väcka 
uppmärksamhet. När respondenterna fritt fick beskriva ettabildens viktigaste uppgift är 
det absolut vanligaste svaret att ettabilden ska locka till läsning. Carlsson och Koppfeldt 
menar att egenskaperna väcka uppmärksamhet och att locka till läsning är tätt 
sammankopplade. De menar att denna funktion är en av nyhetsbildens viktigaste då det 
finns vissa läsare som bara läser tidningen genom att titta på bilder samt läsa rubriker och 
bildtexter.  
 
Detta stämmer även in på det som Segeholm säger när han menar att bilden förutom att 
förmedla ett journalistiskt innehåll även ska fungera som blickfång och få läsaren att 
stanna upp i bläddringen. Med detta menas att det är viktigt att välja en bild som är 
iögonfallande men även att bildens ämne är viktigt för att behålla läsarnas 
uppmärksamhet. Detta att välja en bild som har ”eyestopping appeal” när man bildsätter 
nyheter och att bildens ämne är avgörande hävdar även Kalish och Edom.  
 
Bergström ser tidningens förstasida som tidningens ansikte utåt, som ett skyltfönster. 
Exakt så beskrev en av respondenterna ettabildens uppgift på förstasidan: 

 
”Ett viktigt fönster som lockar till vidare promenad in i tidningen!” 
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Att förmedla känslor är en annan uppgift som många prioriterade. Att känslomässiga 
bilder prioriteras högt stämmer väl ihop med Elberts teori om bildurval. Han menar att 
man ska sträva efter att välja emotionella bilder som får läsaren att känna något för ämnet 
och inte bara intellektualisera om historien. Precis som Elbert, så säger flera av våra 
respondenter att de strävar efter att beröra läsarna.  Att tyngdpunkten ligger på 
mottagarna benämner Nordström som att bilden har en konativ funktion. Denna sorts 
bilder menar han är bilder som väcker uppmärksamhet och reaktioner hos mottagaren. 
 
Egenskaper hos ettabilden som inte anses så viktiga är att bilden är originell eller att den 
har en stark komposition. Att originell inte är en egenskap som prioriterades så högt 
stämmer inte överens med Angs teori om att bildredaktörer brukar lockas av bilder som 
är exotiska och ovanliga. Att bildens komposition inte är så betydelsefull stämmer dock 
väl ihop med Angs teori. Han säger att en stark komposition kan öka en bilds chans att bli 
vald men att det inte är en avgörande faktor. Detta eftersom bildredaktörer inte har så 
stora krav på bildens komposition utan föredrar en enkel ordinär komposition.  
 
Beckers forskning visar att det finns en separation mellan fotografierna på förstasidan och 
den ledande nyheten. Hon menar att allt för många fotografier inte kan knytas ihop med 
den största nyheten utan istället väljs efter principen att de ska vara ett blickfång. Hon 
drog i sin studie slutsatsen att det största fotografiet som syntes på förstasidan inte var det 
som hade det största nyhetsvärdet utan att tidningarna valde att profilera sig med sin bästa 
bild för dagen. Vi kan inte se någon tendens på att det är vanligare att välja dagens bästa 
bild som ettabild än att välja en bild som har högt nyhetsvärde. Resultatet visar snarare att 
båda två urvalsprinciperna används ofta på redaktionerna. Flera respondenter uttrycker att 
det finns flera olika typer av ettabilder som de brukar välja. Ibland väljer de en bild som 
förmedlar en viktig nyhetshändelse och ibland en glad eller vacker featurebild. Så här 
kommenterar två av respondenterna angående vilken uppgift ettabilden har: 

 
” Det är främst tre olika: 1) Förmedla en viktig nyhetshändelse. 2) Vara en 
glädjespridare och sticka ut bland de svarta nyheterna. 3) Vara en riktigt 
tilltalande och estetiskt vacker featurebild.” 
 
”När det gäller dragarbilden tycker jag att den viktigaste funktionen ska vara att 
skapa ett intresse för tidningen. Det kan innebära allt ifrån en nyhetsbild som 
understryker och ger kraft åt dagens bästa nyhet - till en glad featurebild som 
lovar en trevlig upplevelse inne i tidningen.” 

 
Vilken man väljer för dagen beror bland annat på hur det övriga innehållet i tidningen ser 
ut och vilket bildmaterial man har att tillgå. Enligt Galtung och Ruge handlar en stor del 
av nyhetsvärderingen om att det måste finnas en balans mellan olika delar i 
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rapporteringen. Det ska finnas en blandning av historier och ämnen. Däremot visar pekar 
resultatet i vår studie på att det är vanligare att man placerar den bästa bilden av en serie 
bilder på ettan än att välja den bästa bilden till artikeln inne i tidningen. 
 
Alla respondenter utom två uppgav att de tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att 
ettabilden har ett journalistiskt värde. Detta stämmer väl ihop med Segeholms åsikter om 
att en bra journalistisk bild ska ha ett innehåll och ett näringsvärde som bidrar till att 
förmedla en förståelse om ämnet och inte bara ge en rent estetisk upplevelse. Han menar 
att denna förståelse bygger på fakta och intryck och är kritisk mot att det på många 
lokaltidningar verkar finnas en förkärlek att välja informativa bilder. Han menar att de 
informativa bilderna innehåller mycket fakta men att de är sämre på att förmedla intryck, 
det vill säga att förmedla attityder, känslor och stämningar. Även Elbert är kritisk till 
informativa bilder eftersom han anser att de inte levererar någon känsla utan bara fakta.  
 
När vi jämför kategorierna informativ och förmedla känslor är det fler som anser att det 
är viktigt att en ettabild förmedlar känslor än att den är informativ. Jämför vi dock 
kategorierna informativ och berättande är det ingen större skillnad. Respondenterna anses 
inte att det är viktigare att en bild är berättande än att den är informativ. Detta stämmer 
inte med de principer som finns vid bildurval enligt Elbert och Ang. Elbert ser 
informativa bilder som den lägsta standarden av bilder eftersom de inte förmedlar någon 
känsla. Bilder med berättande element menar Ang är den mest attraktiva egenskapen i en 
bild.  
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6. Slutsatser 
 
6.1 Hur går svenska morgontidningars redaktioner tillväga när de väljer 
ettabilder och hur viktigt är valet enligt redaktionerna? 
Vår undersökning visar att de deltagande redaktionerna tycker att ettabilden är 
betydelsefull. Det finns en stor enighet om att valet av ettabild är viktigt. Vi har kommit 
fram till att det oftast är flera personer på redaktioner som är involverade i att välja 
ettabild. Det sker alltså en daglig diskussion ute på redaktionerna om vilken bild man ska 
placera allra synligast i morgondagens tidning. Vårt resultat visar även att det på ett tidigt 
stadium finns ett resonemang redan när jobben planeras om vilken bild som skulle kunna 
bli ettabild. Dock finns det på de flesta redaktionerna inga skrivna riktlinjer om hur 
ettabilden ska se ut.  
 
Mer än hälften av alla tidningar har även uppgett att de har gjort läsarundersökningar om 
tidningens bilder. Att stor hänsyn tas till hur läsarna uppfattar ettabilderna tyder på att det 
finns en stor medvetenhet när det gäller valet av ettabild på de svenska morgontidningars 
redaktioner som har besvarat enkätundersökningen. Vid beslutet om ettabild utgår de 
både utifrån hur de själva berörs av bilderna men också efter vad de tror att läsarna 
föredrar att se på förstasidan.  
 
6.2 Vilka nyheter anser svenska morgontidningars redaktioner är viktiga att 
bildsätta på förstasidan? 
Vår undersökning visar att det är nyheterna om närområdet som är vanligast att bildsätta 
på förstasidan. Mer än hälften av alla respondenter säger att det aldrig förekommer 
nationella eller internationella bilder på deras tidningars förstasidor. Vårt resultat pekar 
på att det är vanligast att använda sina egna medarbetares bilder på förstasidan. Vi ser 
tendenser på att redaktionerna vill att läsaren ska känna igen sig i ettabilderna och känna 
att tidningen speglar deras egna liv.  Något annat som tyder på det här är att de som syns 
mest på ettabilderna är människor som inte är offentligt kända. Barn är populära att visa 
upp förstasidans bilder hos de redaktioner som vi har tillfrågat. Det är inte alls lika 
vanligt att bildsätta nyheter om kändisar, politiker och företagsledare. Så är fallet även 
när det djur, som bara förekommer på ettabilderna någon gång i månaden.  
 
Featurejobb har en given plats på förstasidorna. Flera dagar i veckan förekommer 
featurebilder på mer än hälften av alla tidningars förstasidor. Sportbilder är också 
frekventa att använda som ettabilder enligt redaktionerna men endast omkring en gång i 
veckan. Nyheter om brott och olyckor är däremot inte vanliga att bildsätta på förstasidan. 
Majoriteten uppger att det bara sker någon gång i månaden.  
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6.3 Vilken funktion anser svenska morgontidningars redaktioner att 
ettabilden har? 
Den absolut viktigaste funktionen hos ettabilden är att den ska locka till läsning. Det näst 
vanligaste svaret är snarlikt det första och handlar om att ettabilden ska väcka intresse 
och få läsarna att bli nyfikna på tidningen. Här kan en parallell dras till att den viktigaste 
egenskapen hos ettabilden enligt majoriteten av redaktionerna är att väcka 
uppmärksamhet. En annan högt prioriterad uppgift är att ettabilden ska förmedla känslor. 
Flera av våra respondenter svarar att de strävar efter att beröra läsarna. Detta anses 
viktigare än att välja en bild som är estetiskt tilltalande eller välkomponerad.  
 
I princip alla tyckte det att vara viktigt att bilden hade ett journalistiskt värde, däremot 
anses det viktigare att ettabilden är informativ än att den är berättande. Vi kan inte se 
någon tendens på att det är vanligare att välja dagen bästa bild som ettabild än att 
bildsätta någon av dagens bästa nyheter. Flera av respondenterna förklarar att ettabilden 
kan ha olika funktioner olika dagar. Ibland är det viktigast att den stärker en viktig nyhet 
medan det andra dagar är en tilltalande featurebild som blir dragarbild.  
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7. Egen diskussion 
  
En viss del av vår studies resultat överraskade oss. Det är inte samma bild som de som är 
insatta och kunniga i ämnet uttalar sig om. Enligt bland annat Hvitfelt, Nordström, Garcia 
och Lindström används bildutrymmet i tidningarna på fel sätt. De menar att bilderna inte 
är tillräckligt journalistiska och att de ofta används som dekorativ utfyllnad. De menar att 
redaktionerna inte till fullo använder sig av den kapacitet som bilden som uttrycksmedel 
har. Garcia beskriver mycket talande att förstasidan inte ska ses som ett konstgalleri utan 
visa upp dagens bästa nyhetsbild. Riktigt så illa verkar det dock inte se ut för 
bildjournalistiken enligt vår studies resultat. Vårt resultat pekar på att de som arbetar med 
att välja bilder på redaktionerna i stor utsträckning värdesätter samma egenskaper som 
forskarna och de sakkunniga gör. Som våra slutsatser visar verkar de svarande på 
redaktionerna anse att ettabilden är betydelsefull och det verkar finnas en förståelse för att 
utnyttja bildens styrka att förmedla känslor.  
 
Däremot kan det vara så att det trots att redaktionerna värdesätter journalistiska bilder 
inte alltid är dessa bilder som placeras på förstasidan. En respondent utrycker att även om 
det finns högre ambitioner med vad ettabilden ska förmedla så kan det ”ibland bara 
handla om att lägga in vad som helst i bildväg bara för att det ska vara en stor bild på 
ettan”. Det övriga innehållet i tidningen och tillgången på bildmaterial kan göra att den 
ideala bilden inte alltid överensstämmer med verklighetens förutsättningar. Men som vi 
har poängterat i inledningen och som går att utläsa utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar så har vi i denna uppsats inte försökt beskriva exakt hur bilderna på 
morgontidningarnas förstasidor ser ut utan hela tiden riktat in oss på att undersöka hur 
redaktionerna själva beskriver hur de väljer ettabilder.  
 
Precis som Hvitfelt säger så kan vi dra slutsatsen att det finns en viss likhet i sättet att 
värdera och behandla texter och bilder under nyhetsprocessen. De stora likheterna ligger i 
att både text och bild i tidningen ska vara lokalt förankrade, skildra människor och skapa 
igenkänning.  Men det är ändå som Nordström säger att text och bild värderas på olika 
sätt eftersom de konsumeras på olika sätt. Ettabilden skildrar inte nödvändigtvis alltid en 
viktig nyhetshändelse utan har istället andra viktiga uppgifter. Precis som vi har beskrivit 
i våra slutsatser så är bildens viktigaste funktion att locka läsare och fungera som 
blickfång.  
 
Ett sätt att forska vidare inom detta ämne skulle kunna vara att genomföra en liknande 
studie men att använda sig av metoden observation istället. Då hade man på plats på 
redaktionerna kunnat studera hur de faktiskt går tillväga och följa diskussioner och 
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se vilka situationer och komplikationer som påverkar de beslut som de tas kring bilder. 
Ett annat möjligt sätt att gå vidare med det resultat vi har fått fram är att kombinera 
intervjuer med innehållsanalyser för att se skillnader mellan det uttalade och det outtalade 
och mellan ord och handling. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Följebrev 

Hej,  
Vi är två bildjournaliststudenter som läser sista året på Mittuniversitet i Sundsvall. Vi 
håller på med en c-uppsats som handlar om hur svenska morgontidningars redaktioner 
väljer sina ettabilder. Vi skulle behöva din hjälp i vårt arbete.  
I en bifogad länk finner du en enkät som tar cirka 5 minuter att besvara.  
Att just du ombes svara på denna enkät är för att vi valt att skicka den till redaktionerna 
på sextio av Sveriges morgontidningar.  
Din medverkan är naturligtvis frivillig men ditt deltagande är ett viktigt bidrag till den 
svenska medieforskningen. Givetvis är du är helt anonym.  
Om du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta oss. 
Vi hade varit tacksamma för svar så fort som möjligt. 
Tack för din tid! 

Mikaela Lindholm & Linn Bergbrant 
0709-704166 
mikaela.miun@gmail.com 
 
Använd nedanstående länk: 
 
[SURVEYLINK] 
 
 
Om du inte kan använda länken ovan, logga in på: 
 
[LOGINLINK] 
 
med följande uppgifter: 
 
Användarnamn: [USERNAME] 
Lösenord: [PASSWORD] 

 
 
 



  

Bilaga 2 Enkätformulär 
 

Hur er redaktion väljer ettabilder  

  

1.  Hur viktigt är valet av ettabild på er tidning? 
 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

2.  Finns det en tanke om vad som kan bli en potentiell ettabild 
redan när jobben planeras? 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

3.  Finns det en diskussion på redaktionen när ettabilden 
väljs? 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

4.  Är det fler än en person på redaktionen som är involverad i 
valet av ettabild? 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

5.  Finns det någon skriven policy om hur ettabilden ska se ut? 
 
 

Ja   Nej   Vet inte      

6.  Utgår ni från hur ni själva berörs av en bild när ni väljer 
ettabild? 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      



  

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

7.  Hur ofta är det era egna fotografers eller reportars bilder 
som väljs till ettabild? 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

8.  Tänker ni på vilka bilder läsarna vill se när ni väljer 
ettabild? 

 
 

Ja   Nej      

9.  Har ni undersökt hur läsarna uppfattar bilderna i er 
tidning? 

 
 

Ja   Nej   Vet inte      

10.  Hur ofta väljer ni en brotts- eller olycksbild som ettabild? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

11.  Hur ofta väljer ni en featurebild som ettabild? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig    



  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

12.  Hur ofta väljer ni en sportbild som ettabild? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

13.  Hur ofta väljer ni en lokal ettabild? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

14.  Hur ofta väljer ni en inrikesbild som ettabild? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

15.  Hur ofta väljer ni en utrikesbild som ettabild? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  



  

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

16.  Hur ofta syns politiker eller företagsledare på era 
ettabilder? 
 
 

 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

17.  Hur ofta syns kändisar på era ettabilder? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

18.  Hur ofta syns icke-offentliga personer på era ettabilder? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  



  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

19.  Hur ofta syns barn på era ettabilder? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

20.  Hur ofta syns djur på era ettabilder? 
 
 

 Varje dag  

 Några dagar i veckan  

 1 dag i veckan  

 1-2 dagar i månaden  

 Aldrig  
  

21.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som är informativ? 
 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

22.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som är estetiskt 
tilltalande? 

 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      



  

23.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som förmedlar 
känslor? 

 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

24.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som ni tror 
kommer väcka uppmärksamhet? 

 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

25.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som är berättande? 
 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

26.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som är originell? 
 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

27.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som har en stark 
komposition? 

 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

28.  Hur viktigt är det att välja en ettabild som har ett 
journalistiskt värde? 

 
 

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      



  

Mycket viktigt   Viktigt   Inte så viktigt   

Oviktigt      

29.  Hur ofta är det nyheterna som styr vilken bild som 
hamnar på ettan? 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

30.  Hur ofta är det dagens bästa bild som blir ettabild? 
 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

31.  Om ni har en serie bilder, hur ofta placeras den bästa 
bilden på ettan? 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

32.  Om ni har en serie bilder, hur ofta placeras den bästa 
bilden inne i tidningen? 
 

 
 

Alltid   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig      

33.  Vilken uppgift har ettabilden på er tidnings förstasida? 
 

  

 
 

 



  

Bilaga 3 Diagram 
 

 
 
Figur 1: De flesta (23 stycken) av respondenterna uppgav att de använder sig av en lokal 
ettabild varje dag. En fjärdedel (9 stycken) av alla har en lokal bild några dagar i veckan. 
Två respondenter svarade att de använder en lokal bild en dag i veckan. Lika många 
svarade att de en till två gånger i månaden har en lokal bild på förstasidan. 
 
 

 
 
Figur 2: Nästan hälften (16 stycken) av alla respondenter svarade att de aldrig väljer en 
inrikesbild till förstasidan. Nästan lika många (15 stycken) respondenter uppgav att de 
har en inrikesbild en till två gånger i månaden. Det var endast en respondent som uppgav 
att de använder sig av inrikesbild som ettabild varje dag. Det var också bara en som 



  

svarade att de gjorde det en gång i veckan. Tre respondenter använder en inrikesbild som 
ettabild på sin tidning några dagar i veckan. 
 
 

 
 

 
Figur 3: Det var mer än hälften (21 stycken) av alla respondenter som uppgav att de 
aldrig använder sig av en utrikesbild som ettabild. Tio stycken av respondenterna uppgav 
att deras tidning använder sig av utrikesbild som ettabild en till två dagar i månaden. Fyra 
stycken använder utrikesbild en dag i veckan, endast en respondent uppgav att deras 
tidning använder utrikesbild som ettabild några dagar i veckan. Ingen av respondenterna 
svarade att de har utrikesbilder på förstasidan varje dag. 
 
 
 
 



  

 
 
Figur 4: På frågan om hur ofta som politiker och företagsledare syns på ettabilderna så 
var det mer än hälften (21 stycken) som sa att de förekommer på deras ettabilder en till 
två gånger i månaden. Det var åtta respondenter som uppgav att politiker eller 
företagsledare syns på ettabilderna en dag i veckan. Tre respondenter svarade att de syns 
på förstasidan några dagar i veckan, fyra respondenter svarade att de aldrig har politiker 
eller företagsledare på sina ettabilder. Ingen av respondenterna svarade att de 
förekommer på ettabilderna varje dag. 

 

 
 
 
Figur 5: Det var en majoritet (23 stycken) av respondenterna som svarade att de har 
kändisar på ettabilderna en till två dagar månaden. Det var sex av respondenterna som 
uppgav att det händer en dag i veckan och tre respondenter svarade att de har kändisar på 



  

ettabilderna några dagar i veckan. Det var fyra respondenter som svarade att de aldrig har 
kändisar på sina ettabilder. Ingen svarade att de har kändisar på ettabilden varje dag. 
 
 

 
 
 

Figur 6: De flesta (22 stycken) av respondenterna uppgav att de har icke-offentliga 
personer på sina ettabilder några dagar i veckan. Lite mer en femtedel (8 stycken) svarade 
att de har icke-offentliga personer varje dag på förstasidan. Fem stycken av 
respondenterna svarade att de förekommer en dag i veckan och en respondent svarade att 
de förekommer en till två gånger i månaden. Ingen av respondenterna svarade att de 
aldrig har icke- offentliga personer på sina ettabilder. 
 
 

 
 
 



  

 
 
Figur 7: Hälften (18 stycken) av alla respondenter svarade att barn syns på deras 
ettabilder en dag i veckan. Det var tolv stycken respondenter som svarade att barn syns på 
deras bilder några gånger i veckan. Fem stycken uppgav att de har barn på ettabilden en 
till två dagar i veckan. Det var endast en respondent som svarar att de aldrig har barn på 
ettan. Det var ingen av respondenterna som har barn på ettabilden varje dag. 
 
 

 
 
Figur 8: Mer än hälften (22 stycken) av alla respondenter svarade att djur syns på 
ettabilderna en till två gånger i månaden. Tio stycken respondenter uppger att de har djur 
på ettabilden en dag i veckan. Tre respondenter har djur på sin förstasida några gånger i 
veckan. Det var endast en respondent som uppgav att de aldrig har djur på sin ettabild. 
Ingen av respondenterna svarade att de har djur på ettabilden varje dag. 
 



  

 

 
 
Figur 9: Majoriteten (22 stycken) av respondenterna tyckte att det är viktigt att välja en 
ettabild som är informativ. Det var lika många respondenter (7 stycken) som tyckte att 
det är mycket viktigt som de som tyckte att det inte är så viktigt. Det var ingen av 
respondenterna som svarade att det är oviktigt att välja en ettabild som är informativ. 
 

 
 
Figur 10: De flesta respondenter (25 stycken) tyckte att det är viktigt att välja en ettabild 
som är estetiskt tilltalande. Sex respondenter tyckte att det är mycket viktigt att ha en 
estetiskt tilltalande bild på förstasidan. Fem av respondenterna uppgav att det inte är så 
viktigt att välja en ettabild som är estetiskt tilltalande. Ingen svarade att det är oviktigt. 
 



  

 
 
 
Figur 11: Mer än hälften (20 stycken) av respondenterna tyckte att det är viktigt att välja 
en ettabild som förmedlar känslor. Femton av respondenterna tyckte att det är mycket 
viktigt. Det var en respondent som svarade att det inte är så viktigt att ettabilden 
förmedlar en känsla. Det var ingen som svarade att det är oviktigt. 

 
 
 

 
 

Figur 12: En majoritet av respondenterna (22 stycken) tyckte att det är viktigt att välja en 
ettabild som väcker uppmärksamhet. Det var tio respondenter som tyckte att det är 
mycket viktigt att väcka uppmärksamhet med ettabilden. Fyra av det svarande tyckte inte 
att det är så viktigt. Ingen av respondenterna svarade att det är oviktigt. 
 



  

 
 
Figur 13: Det var mer än hälften (23 stycken) av all respondenter som tyckte att det är 
viktigt att välja en ettabild som är berättande. Sju stycken tyckte att det inte är så viktigt 
medan sex stycken tyckte att det är mycket viktigt. Ingen av respondenterna svarade att 
det är oviktigt. 
 
 

 
 
Figur 14: Mer än hälften (21 stycken) av respondenterna svarade att de tyckte det är 
viktigt att välja en ettabild som är originell. Elva stycken tyckte att det inte är så viktigt 
och fyra stycken svarade att det är mycket viktigt. Det var ingen av det svarande som 
tyckte att det är oviktigt. 
 
 

 



  

 
 
Figur 15: Det vanligaste svaret (24 stycken) är att det är viktigt att ettabilden har en stark 
komposition. Fem tycker att det är mycket viktigt medan sex svarar att det inte är så 
viktigt. Endast en svarar att det är oviktigt. 
 
  

 
 
 
 
 



Bilaga 4. Enkätmottagare 
 
Besvarat enkäten 
Arbetarbladet 
Barometern Oskarshamn 
Bohuslänningen 
Borås Tidning 
Dagens Industri 
Dalademokraten 
Dalarnas Tidning 
DN  
Gotlands Tidningar 
GP  
Hallandsposten 
Helsingborgs Dagblad 
Jönköpingsposten 
Kristianstadsbladet 
Ljusnan  
Nerikes Allehanda 
Norrbottens-Kuriren 
Norrköpings Tidningar 
Piteå-Tidningen 
Skånska Dagbladet 
Sundsvalls Tidning 
Sydsvenskan 
Sydöstran  
Södermanlands Nyheter 
Trelleborgs Allehanda 
Upsala Nya Tidning 
Vimmerby Tidning 
VLT  
Värmlands Folkblad 
Västerbottens Folkblad 
Västerbottens-Kuriren 
Västerviks-Tidningen 
Örnsköldsviks Allehanda 
Östersunds-Posten 
Östgöta Correspondenten 
Östra Småland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ej besvarat enkäten 
Blekinge Läns Tidning 
Dagbladet  
Enköpings-Posten 
Eskilstuna-Kuriren 
Gefle Dagblad 
Gotlands Allehanda 
Hallands Nyheter 
Hudiksvalls Tidning 
Katrineholms-Kuriren 
Länstidningen Södertälje 
Länstidningen Östersund 
Motala Tidning 
Norra Skåne 
Norra Västerbotten 
Norrländska Socialdemokraten 
Nya Wermlands-Tidningen 
Skaraborgs Allehanda 
Smålandsposten 
Smålands-Tidningen 
Svenska Dagbladet 
Tidningen Ångermanland 
TTELA  
Västgöta Tidningar 
Ystads Allehanda 
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