
 

  



 

Abstract 

Titel: “Är det samma olycka som förra veckan?” – En kvalitativ studie om läsarnas uppfattning 

av arkivbilder i jämförelse med journalistiska bilder 

Författare: Nils Andersson & Åke Holmberg 

Kurs, termin och år:  Journalistik GR (C) Examensarbete, HT19, 2020 

Antal ord i uppsatsen: 13761 

Problemformulering och syfte: I takt med digitaliseringens framfart vill publiken ta del av sina 

nyheter allt snabbare, vilket gör att journalistiken är inom ständig förändring. En effekt av det 

nya tempot i media har lett till att mediehusen i princip lagt ner sina bildredaktioner och 

använder sig istället av frilansare och bildbyråer för att få ut sina artiklar snabbare. Syftet med 

denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, medieanvändare i olika åldrar uppfattar 

arkivbilder jämfört med bilder tagna av journalister samt vad bilden har för betydelse i deras 

nyhetskonsumtion. 

Metod och material: För att undersöka hur medieanvändare i olika åldersgrupper uppfattar 

arkivbilder i jämförelse med bilder tagna av journalister så har en kvalitativ metod används i 

form av fokusgrupper. Grupperna bestod av tre yngre, två medelålders och två äldre för att få en 

jämn fördelning mellan åldersgrupperna. Under fokusgrupperna fick deltagarna diskutera deras 

syn på bildens betydelse samt att det delades stimulusmaterial ut där deltagarna fick titta på en 

arkivbild och en bild tagen av en journalist med en olycka som motiv, för att jämföra dessa.  

Huvudresultat: Studien visar att nyhetsbilden har en stor betydelse för läsarna i deras 

nyhetskonsumtion. Deltagarna är även precisa och tydliga i deras definition av vad en bra 

nyhetsbild ska innehålla och att en sådan lockar till mer läsning och fördjupning samt stärker 

trovärdigheten till mediebolagen. Vidare visar resultatet att majoriteten av deltagarna är 

medvetna om medias användning av arkivbilder och att den typen av bilder inte tillför någonting. 

Den typen av bilder lockar inte till läsning utan den kan få läsarna att scrolla vidare och färre 

artiklar riskerar då att bli lästa. 

 

Nyckelord:  Arkivbilder, nyhetskonsumtion, nyhetsbilder, fokusgrupper, bildkonsumtion 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning & problembakgrund 

Året var 2011 och bästa naturfotograf i Sverige skulle utses av Naturvårdsverket. Upp på pallen 

klev den norska fotografen Terje Helles ø för sina vackra bilder på lodjur och mårddjur i naturen 

runt om i Jönköping län, men det var något som inte stämde. Efter att Gunnar Glöeresen på 

Jägareförbundet ifrågasatt bilderna blossade en stor debatt upp på sociala medier om djuren på 

bilderna faktiskt var äkta. Efter mycket om och men så erkände Terje Hellesø att bilderna var 

manipulerade då djuren var inklippta och hämtade från en bildbank. Fotografen fick mycket 

kritik och tvingades lämna föreningen Naturfotograferna. (Fotosidan.se, 2011 & Aftonbladet, 

2011). 

 

Bilden har en stor betydelse inom journalistiken. Wadbring och Nilsson (2015:459) visar i sin 

studie att bilder ökar förtroende, underlättar publikens förståelse och ökar chansen att de läser 

nyheten. Bilden har en förmåga att väcka läsarens intresse och är ett bevis på att journalisten har 

varit på plats och fångat en faktisk händelse.  

 

Digitaliseringen genomsyrar idag människors vardag. Detta gör att journalistiken ständigt 

påverkas och förändras, eftersom publiken vill ta del av sina nyheter allt snabbare och 

effektivare. Den digitala utvecklingen har även gjort det möjligt för medborgarna att hitta 

information och nyheter mer lättillgängligt och direkt via mobilen – vilket har resulterat i att 

redaktörer prioriterar snabbhet snarare än kvalité vid publiceringar (Reinardy, 2010:77).  

Med det nya tempot i media så har det även skett en de-professionalisering av journalistyrket 

som har resulterat i att det idag finns färre fast anställda bildjournalister och att mediehusen i 

princip har lagt ner sina bildredaktioner. Istället används frilansare och arkivbilder från 

bildbyrårer desto mer (Nygren, 2008:32-33).  
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Resultatet av den ökade användningen av arkivbilder är att de bilder som väljs ut knappt gestaltar 

en faktiskt händelse och att bilden således har ett lågt informationsvärde, då den snarare blir som 

en symbol eller referens till artikelns innehåll, istället för att beskriva händelsen och dess 

betydelse. (Michin & Niblock, 2008:255).  

Från tidigare forskning går det alltså att utläsa att det tas allt färre bilder av journalister på plats, 

och att de ofta ersätts med arkivbilder. Vad som är tämligen outforskat område är hur läsarna 

uppfattar dessa bilder. Wadbring och Nilsson har studerat hur publiken uppfattar vanliga 

nyhetsbilder, och påpekar att det är viktigt att veta om läsarens generella uppfattning för att det 

kan tillföra viktigt kunskap om bildens betydelse för journalistiken. (Wadbring, Nilsson, 

2015:453). Vi anser att det därför är, med den ökade användningen av arkivbilder i media, 

intressant och viktigt att ta reda på om läsarna uppfattar dessa bilder, och i så fall hur. Studien 

ämnar också att jämföra dessa arkivbilder med bilder tagna av journalister, för att se i fall läsarna 

uppfattar dessa bilder olika. Forskningsämnet har fler implikationer för demokratin och 

samhället, då bildens status som sanningssägare må vara i gungning.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studien är att undersöka om, och i så fall hur, studiens deltagare i olika åldrar 

uppfattar arkivbilder jämfört med bilder tagna av journalister samt vad bilden har för betydelse i 

deras nyhetskonsumtion. 

1.3 Frågeställningar 

– Vad tillför bilden i läsarnas nyhetskonsumtion? 

–  Hur definierar läsarna en bra nyhetsbild? 

– Hur uppfattar läsarna arkivbilder? 

– Finns det skillnader i de olika åldersgrupperna och i så fall vilka?  
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2. Bakgrund 

Arkivbilder 

När det kommer till arkivbilder inom journalistiken så finns det ingen riktigt tydlig förklaring. 

Arkivbilder är hämtade från ett arkiv, till exempel TT (Tidningarnas Telegrambyrå) eller om 

mediekoncernen har ett eget arkiv. I dessa arkiv finns det alla möjliga sorters bilder som 

medierna kan använda till att bildsätta artiklar.  

3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska utgångspunkten, gestaltningsteorin, som ligger till 
grund för denna studie. Avslutningsvis diskuteras hur teorin appliceras på denna studie. 
 

3.1. Gestaltningsteorin 

Det råder inget tvivel om att bilder har en stor påverkan när publiken tar del av mediernas 

gestaltning av verkligheten. Inom medier är gestaltning ett redskap som används för att skapa ett 

intryck för allmänheten, till exempel från en specifik händelse (De Vreese: 2005:51). För att 

kunna få en ökad förståelse kring om, och i så fall hur, publiken påverkas av arkivbilder har vi i 

grunden valt att använda oss av gestaltningsteorin (framing theory). 

Teorin anses som relativt ung men är en av de mest framträdande teorierna inom 

kommunikationsvetenskap och inom ramen för den journalistiska bevakningen när det kommer 

till politik och samhälle (Nord, Strömbäck, 2018:101). Begreppet framing är ett vardagligt 

engelskt uttryck och har resulterat i begreppsförvirring. Teorin har utvecklats på flera olika 

områden och saknar därav en klar definition (Strömbäck, 2004:40). I grunden handlar teorin om 

mediernas makt över hur verkligheten uppfattas. Professor Jesper Strömbäck menar att det finns 

tre skepnader av gestaltningsteorin. Den första skepnaden handlar om att medierna gestaltar 

verkligheten på vissa sätt men inte alla, och att de därmed skapar olika maktcentras och 

ideologiska sätt att tolka verkligheten. En annan aspekt handlar om hur mediernas gestaltningar 
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av verkligheten påverkar publikens bild av samma verklighet. Den tredje skepnaden handlar om 

mediernas innehåll och vad det representerar (Strömbäck, 2014:113). 

Kort och gott ska mediernas nyheter ge en sannhetsenlig bild av verkligheten och vi som tar del 

av nyheter ska alltså få en objektiv spegelbild av hur verkligheten ser ut. Strömbäck menar dock 

att det inte finns något stöd för detta i den tillgängliga forskningen och förklarar istället att 

journalistiken inte kan och kommer aldrig kunna spegla hela verkligheten då den är obegränsad 

samtidigt som mediernas format är begränsat (Nord, Strömbäck, 2018:109). Därav präglas 

läsarnas gestaltning av verkligheten av att journalisten måste utesluta specifika uppgifter, som till 

exempel fraser, händelser, bilder, ord och källor. Därigenom har journalisten gestaltat en del av 

verkligheten (ibid.). Många val som journalister gör på redaktioner är medvetna men en stor del 

av valen är objektifierande och rutiniserade (Strömbäck, 2004:41). Med ett sådant synsätt bortser 

man från att nyheter handlar om värderingar. Strömbäck bryter ner begreppen och menar att 

journalisterna följer de institutionaliserade rutiner som formar nyhetsproduktionen och att det 

inte handlar om val utan självklarheter samtidigt som ett exempel på ett objektifierande val kan 

vara vad som räknas som en nyhet (ibid.). 

 

3.1.1 Gestaltningsmakt 

Den skepnad av gestaltningsteorin som väger tyngst i vår studie är hur mediernas gestaltning av 

verkligheten påverkar publiken och deras bild av verkligheten, och där går mediaforskaren 

Robert Entman djupare och menar att framing består av två grundpelare; framträdande och urval 

(Entman, 1993:52). 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 

causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

described.” (Entman, 1993:52) 
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Med att gestalta någonting menar alltså Entman att ta ut specifika aspekter av en uppfattad 

verklighet och göra dem tydligare i en kommunicerande text på ett sätt som föreslår vissa 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och eller lösningar på problem. 

En annan synvinkel är att nyheternas gestaltningar kan ses som naturliga, som en del av de 

kulturella värderingarna. Det tas för givet, och det som tas för givet ifrågasätts inte. Därigenom 

kan journalistikens gestaltningar utöva makt över människors tankar och uppfattningar. 

De journalistiska gestaltningarna fyller behovet av att anpassa en obegränsad verklighet till ett 

begränsat format, och att sedan forma innehåll som lockar läsare eller tittare. (Strömbäck, 

2001:181-182) 

Denis McQuail konstaterar även han att det är omöjligt för journalister att undvika från att 

paketera sina nyheter, men att det då blir en form av oavsiktlig partiskhet. Tips som kommer in 

från allmänheten till media är ofta redan paketerade på ett visst sätt för att passa avsändarens 

syfte (McQuail, 2010:380). Publiken blir påverkad av medias val av gestaltning på olika sätt, och 

hur media väljer att gestalta en nyhet. Ett exempel är om media rapporterar om sociala problem. 

Beroende på hur media gestaltar nyheten kommer det påverka om publiken låter personen bli 

offer för sina egna problem eller inte. (Iyengar, 1991, refererad i Mcquail, 2010:512). Även 

forskaren Dietram A. Scheufele (refererad i Strömbäck, 2001:178) är inne på liknande spår och 

menar att publiken skapar sin egen tolkning till nyheter och bilder beroende på hur journalisten 

gestaltar och paketerar nyheten. Samma forskare menar att journalisten omedvetet planterar 

“spår” när hen paketerar sin nyhet som leder läsaren genom nyheten och ger ledtrådar för hur 

nyheten ska tolkas. 

Som både Strömbäck, McQuail och Entman pekar på så påverkar medias gestaltningar hur 

publiken uppfattar och tänker. I vissa fall kan det enligt teorin vara så att journalisterna utövar en 

form av makt över läsarnas tankar, medans teorin å andra sidan säger att publiken skapar sin 

egen tolkning till nyheter och bilder beroende på hur nyheten är paketerad. Med dessa 

principresonemang i beaktning, vill vi undersöka om det är så att läsarna blir påverkade av 

medias paketering med arkivbilder.  
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3.2 Tidigare forskning 

Under senare år har en ökande mängd litteratur publicerats om hur medieutvecklingen har 

påverkat journalistiken i praktiken samt journalisternas uppfattning om yrket i sig. Holländska 

forskaren Mark Deuze (2004) sammanfattar forskningen och räknar upp på tre perspektiv som 

har en tydlig utveckling. Ett institutionellt perspektiv som handlar om ett ökat samarbete, både 

internt på redaktionen men även mellan medieföretagen. Och därigenom dra ned på kostnaderna 

och istället jobba mer effektivt med mindre personal. Företagsledning och cheferna ser ny teknik 

som en chans till att dra ned på kostnaderna snarare än att utveckla paketeringen. Det andra 

perspektivet handlar om ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv som pekar på att kreativiteten 

på redaktionerna minskar när tekniken utvecklas och blir allt mer lättillgängligt. Besparingarna 

som görs i form av ny teknik resulterar i stress och frustration bland kollegorna. 

Det sista perspektivet är ett användarperspektiv som menar att journalister måste strukturera om 

sitt arbetssätt, från ett mer individualistiskt arbetssätt till att arbeta i grupp. Utvecklingen pekar 

på att fler journalister, i brist på tid, blir “låsta” inne på redaktionen och inte ger sig ut på fältet 

på jobb. (Deuze, 2004:142-146) 

 

3.2.1 Bildens betydelse 

Bildens roll och betydelse har inte spelat någon större roll i forskningen om journalistik om vi 

tittar längre bak i tiden. Till exempel har det visuella i papperstidningar länge ansetts varit ett 

knep för att fylla ut tidningarna med (Nilsson & Wadbring, 2016:16). För att förklara bildens 

intåg och dess betydelse behöver vi gå tillbaka längre än till tabloidiseringens entré. Allmänt 

handlar det om den ökande konkurrensen bland medier, för att locka till sig publiken med sitt 

innehåll, men i synnerhet handlar det om övergången som skett från hårda till mer mjuka 

nyheter. Reinemann et.al. (2011:4) förklarar vidare att hårda nyheter kan handla om ekonomi, 

högt uppsatta tjänstemän, politik och forskning medan mjuka nyheter handlar om berättelser om 

kändisar, sporter och underhållning – där de mjuka nyheter anses oftast som visuella. 

Övergången genererade i att det visuella materialet har ökat markant (Andersson, 2013:33) – på 
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bekostnad av textens utrymme, vilket anses som negativt (Sparks & Tulloch, 2000:132). 

Forskaren Ulrika Anderssons studie visar även att i samband med tidningsövergången, från 

fullformat till tabloid, har nyhetsrapporteringen tenderat att fokusera mer på privatpersoner 

(Andersson, 2013:61). Reinemann et.al. (2011:6) menar att mjuka nyheter tenderar att vara mer 

visuella (som är mer intressant och underhållande) medan hårda nyheter (som anses som viktiga 

och oftast mer intressanta för män än för kvinnor) är mer rent textbaserat. Visualisering och 

bilder är uppskattade i medier då det ger en bekräftelse på att journalisten har varit på platsen och 

dokumenterat en faktisk händelse. Zelizer (2005:29) menar att bilden stärker journalisters roll 

som journalister då bilderna stödjer deras berättelse och gör den trovärdig. 

 

Genom litteraturöversikten har vi hittills tagit del av data som förklarar medieutvecklingen och 

hur och varför det visuella spelat en allt större roll i publikens nyhetskonsumtion – men vad är 

det som definierar en bra nyhetsbild? Langton (2009:106) menar att en nyhetsbild inte bara, rent 

visuellt, ska innehålla en god komposition och bra ljus – den ska även förknippa sig med en 

specifik händelse och ha ett meningsfullt innehåll. I en annan aspekt menar Wadbring och 

Nilsson (2016:17) att den journalistiska bilden behöver uppfylla två villkor för att ha ett högt 

nyhetsvärde. Den ska till exempel vara kopplad till ett specifikt skeende eller vara fångad i ett 

specifikt ögonblick.  

3.2.2 Uppfattning av medieinnehåll & bilder 

Nilsson och Wadbring (2015) menar att publikens attityder till bilder är tämligen outforskat 

vilket gör deras studie Människor tycker om bilder extra meriterande. Forskarna menar att det 

finns två komponenter när det handlar om publikens attityder till bilder; en kognitiv och en 

affektiv. Kognitiva och affektiva attityder har med hur publiken tänker och känner inför en bild 

med att göra. Faktorerna behöver konkretiseras och då pratar forskare även om tre grupper av 

förklaringsfaktorer. Erfarenhetskunskap och vanor; det vill säga, att en erfaren person har 

troligtvis en annan attityd till ett specifikt ämne än en person som inte kan någonting. På 

motsvarande vis pratar forskare även om preferenser  och intresseorientering , det vill säga att en 

person med intresse inom ett specifikt område troligtvis har en annan attityd än vad personer 
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utan har. Till sist nämns den tredje förklaringsfaktorn som är sociala och psykologiska som 

handlar om vad personen är för typ av individ. (Nilsson & Wadbring, 2015:453) 

 

Studier, som tittat närmare på publikens allmänna attityder till bilder i morgonpress under 2014, 

tyder på att publiken har en positiv inställning till välkomponerade bilder, men kanske mest 

centralt, att de ökar förståelsen samt chansen till att hela artikeln blir läst (Nilsson & Wadbring, 

2015:454). Undersökningen visade att 46 procent av de tillfrågade svarade “delvis riktigt” på 

frågan “bilder gör det mycket lättare att förstå innehållet i tidningsartiklar” (på en femgradig 

svarsskala) (ibid.). Lika stor procentsats svarade “delvis riktigt” på frågan “En bra bild ökar 

chansen att jag ska läsa en artikel”. Studien visade även att en fjärdedel av de tillfrågade 

svarade “delvis riktig” på frågan om kvalitéten på bilder i svenska morgontidningar är allmänt 

låg (Nilsson & Wadbring, 2015:454). Undersökningen visade alltså även att publiken har åsikter 

inte bara allmänt om bilder utan även om dess kvalité. Det skall även nämnas att en första 

överblick på den genomförda undersökningen tyder på att publiken, till viss del, inte har någon 

generell åsikt om bilder i dagspressen, då drygt en tredjedel av respondenterna svarade “ ingen 

uppfattning/överhoppad fråga”. En negativ fråga formulerades som “Morgontidningar med 

många bilder känns väldigt ytliga”  och där svarade endast 6 procent “helt riktigt” (ibid.). 

 

Vår litteraturöversikt tyder alltså på att publiken uppskattar välkomponerade bilder i deras 

nyhetskonsumtion och hjälper dem att förstå innehållet bättre (Nilsson & Wadbring, 2015:454 

och Quinn, 2015). Samtidigt som tekniken fortsätter att utvecklas allt snabbare ställer publiken 

även högre krav på kvalitén på det visuella materialet. Forskaren Cheryl Campanella Bracken har 

studerat trovärdighet i förhållande till bildkvalitet i publikens nyhetskonsumtion. Allt fler 

nyhetsmedier har börjat att sända sina nyhetssändningar i HD (high definition-video) och 

forskare ville då se hur publiken upplevde detta. Resultatet visade att majoriteten tyckte att det 

var positivt, då det inte minst förbättrar kvalitén, men även stärker mediernas trovärdighet hos 

publiken samt att tittarna upplever en känsla av närvaro. (Bracken, 2006:735) 
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Eftersom den här studien ämnar till att titta närmare på hur olika åldersgrupper tar del av 

medieinnehåll ter sig rapporten Svenskar och Internet (2019), som visar olika åldersgruppers 

konsumtion av internet och onlinetidningar, vara lite extra intressant. Rapporten visar att 95 

procent av alla svenskar använder internet, men det är specifikt en målgrupp som sticker ut med 

sin stigande kurva de senaste nio åren. År 2010 var det 61 procent av åldersgruppen 66-77 år 

som använde internet. Lite extra intressant är det då att den siffran har stigit till hela 93 procent 

år 2019. Även den äldsta åldersgruppen, 75 år och uppåt, visar på en ökning. År 2010 var det 

bara 23 procent som använde internet. År 2019 har den siffran stigit till hela 69 procent 

(Svenskar och Internet, 2019:13). Rapporten visar även att målgruppen 16-35 år är de som 

använder dator och mobil dagligen mest och då är det sociala medier som används flitigast. Hela 

98 procent av målgruppen som studerar använder sig av sociala medier. Bland pensionärer som 

använder sociala medier är det en betydligt lägre siffra på 60 procent (Svenskar och Internet, 

2019:111). Hur söker de olika åldersgrupperna efter sina nyheter då? Rapporten visar att 

pensionärer är de som håller hårdast i de traditionella medierna samtidigt som de studerande 

söker sig till sociala medier och kvällstidningar istället. 66 procent av pensionärerna använder sig 

dagligen av traditionella medier som papperstidningar samtidigt som studenternas siffra är så låg 

som fyra procent (Svenskar och Internet, 2019:127) 

 

När det kommer till digitala dagstidningar visar sig siffrorna större högre upp i åldrarna. Flitigast 

på att läsa digitala dagstidningar är 36–45-åringar där 89 procent läser nyheter på nätet. 80 

procent av personer över 65 år läser digitala dagstidningar samtidigt som de studerande låg på en 

procentenhet på 59 procent år 2019 (Svenskar och Internet, 2019:145). 

3.2.3 Arkivbilder 

Bildjournalistiken tog fart i slutet på 1800-talet då man använde den så kallade “halftone 

printing-tekniken” som gjorde det möjligt att reproducera bilder. (Hardt, 2001:11402). Tekniken 

banade sedan iväg för nya möjligheter, bättre utrustning och i dag kan nästan vem som helst ta 

ett foto. I takt med mediehusens nedskärningar blev det allt färre fotografer (Nygren 2008:32), 

och tempot i media gör det svårare för journalister att hinna ta sig ut och ta en bild till sin artikel. 
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Att genre- och arkivbilder har gjort sitt intåg i journalistiken, kan vi av allt att döma, utläsa ifrån 

tidigare forskning inom området.  

Forskaren Kevin G. Barnhurst (2012:799) tar i sin studie “The form of online news in the 

mainstream US press, 2001-2010 ” upp fenomenet med arkivbilder, där han har studerat flera 

amerikanska tidningars hemsidor. Författaren konstaterar att det förekommer allt mer arkivbilder 

och att de används samma bilder för olika ämnen samt att samma bild även kan användas vid en 

uppföljare på en tidigare nyhet. (Barnhurst, 2012:799).  

Forskarna Michin och Jaworski (2006) har gått aningen djupare när de har undersökt arkivbilder 

inom tv-nyheter. Precis som andra redovisade studier (Barnhurst, 2012:799) konstaterar Michin 

och Jaworski att användningen av arkivbilder har blivit allt vanligare. Faktorer som nämns som 

förklaring är den ekonomiska pressen och teknikens utveckling. Istället för att behöva vara på 

plats och ta bilderna är det mycket enklare för en redaktör att bara plocka materialet från en 

bildbank - det går snabbt och det är mycket billigare. I studien undersöks bilder från 

produktionsbolaget Independent Television News (ITN) som har ett av världens största 

kommersiella arkiv och erbjuder all sorts bilder. Ett inslag som är analyserat är en 

regeringsrapport om krisen i Palestina. Bilderna som visas är inte från Palestina, utan arkivbilder 

på terrorister i ett helt annat land. Bilderna visar inte hur det ser ut i Palestina, men får tittaren att 

tro att det är så det ser ut. Arkivbilderna visar inte sanningen utan får oss generalisera hur det ser 

ut, i detta fallet kommer vi associera Palestinakonflikten med skuggiga terrorister, då det är de 

bilderna vi får se. Istället för att se specifika händelser, platser, situationer och personer så blir vi 

lämnade med bilder av den “typiska” verkligheten för hur något ska se ut. Michin och Jaworski 

menar att arkivbilderna får symbolisera hur det är, som vi sedan tror är på riktigt. (Jaworski, 

Michin, 2006:345-363) 

 

De menar också att användandet av arkivbilder blir ett steg bort från fotografiet som ett bevis och 

ett ögonvittne. Det köpta arkivbilderna ger oss en uppsättning av klichéer och blir ikoner för det 

som det förr skulle vara – ett vittne av den faktiska händelsen. Och det viktigaste, användningen 

av dessa arkivbilder gör att journalistiken rör sig bort från den journalistik som granskar, kollar 
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fakta och är en sanningssägare. Istället blir det en journalistik där layout och marknadsföring blir 

den centrala delen. (Michin, Jaworski, 2006:345-363). 

Även Wadbring och Nilsson påpekar att arkivbilder inte kommunicerar något om en specifik 

händelse eller betydelsen av den. Den illustrerar bara artikeln, och fungerar mer som en symbol 

eller referens till artikelns innehåll. Bilden i sig har ett lågt informationsvärde och rubriker samt 

bildtext blir då nödvändiga för att förstå bilden. (Wadbring, Nilsson, 2016:50) 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den journalistiska bilden påverkar och är en viktig del 

av journalistiken. Vår litteratursökning pekar på en medieutveckling som betraktas som negativ 

där övergången från hårda till mer lättsamma och mjuka nyheter har resulterat i mer tillgängligt 

och visuellt material. Bilder påverkar läsarna i deras tolkning av nyheter och bygger upp ett 

förtroende till journalisten och nyheten. När det kommer till det visuella tyder studiens 

litteratursökningen även på att den tidigare forskningen har tenderat att fokusera på bildens 

omfattning i publikens nyhetskonsumtion snarare än betydelsen av den. Forskningen visar att 

mediernas användning av arkivbilder ökar i ett nyhetsklimat där det blir allt viktigare med att 

vara först. Därför ter sig intressant att undersöka huruvida läsarna i vår studie uppfattar dessa 

arkivbilder.  

4. Metod 

I följande kapitel kommer studiens val av kvalitativ metod, urval och tillvägagångssätt att 

presenteras. Sedan följer en problematiserande diskussion kring studiens metodval och 

metodproblem. 

4.1 Val av ämne 

Idén till studien kom till då vi har upplevt en ökande användningen av arkivbilder från mediernas 

sida. Vi har båda jobbat som journalister samt själva upplevt utnyttjandet av arkivbilder i vår 

nyhetskonsumtion vilket har gjort oss intresserade av vad dessa arkivbilder bidrar med, men 

framför allt, hur eller om publiken uppfattar dem. Vår litteraturöversikt lyfter forskare som Maria 

Nilsson och Ingela Wadbring som har tittat närmare på vilka allmänna attityder som publiken har 
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till bilder och visuellt material i nyheter. Däremot saknar den studier som har kartlagt vilken 

inställning svenska medieanvändare har till specifikt genre- och arkivbilder, vilket denna studie 

ämnar att undersöka i jämförelse med bilder tagna av journalister. 

4.2 Fokusgrupper 

För att undersöka om det är så att medieanvändarna uppfattar arkivbilder i media, och ifall de gör 

det hur de i så fall uppfattas, valde vi att använda oss av fokusgrupper.  

Istället för att intervjua enskilda personer kan man använda sig av fokusgrupper. Fokusgrupper är 

en kvalitativ metod som bygger på att man samtalar med en grupp människor om ett specifikt 

ämne (Ekström, Larsson, 2010:80). Metoden handlar om att få igång en diskussion och har visat 

sig vara mycket användbar när man ska utforska hur människor tänker och talar om ett visst 

ämne, och det bidrar till att man kan få fram ett antal olika perspektiv inom det. I fokusgruppen 

byggs ny kunskap upp genom interaktionerna och samspelet mellan deltagarna, och på grund av 

dess kollektiva karaktär kan den ge deltagarna kraft att stärka sina åsikter och erfarenheter. 

(Ahrne, Svensson, 2015:81-83). Vi anser att fokusgrupper är den mest lämpliga metoden för att 

svara på vårt syfte och frågeställningar, då vi tror att diskussioner och interaktioner mellan 

deltagarna kommer gynna vår studie i stället för att ha enskilda samtalsintervjuer. Fokusgrupper 

berör färre teman än i en enskild samtalsintervju, men varje tema som tas upp får en bredare 

belysning (Esaisson et al, 2017:330). Då vi är ute efter att veta om och hur läsare uppfattar 

arkivbilder är fokusgrupper den mest relevanta metoden då den talar om hur en grupp människor 

tycker och tänker kring ett specifikt ämne.  

 

4.2.1 Intervjustruktur 

Ett av det första valen som behövde göras när vi bestämde oss för fokusgrupper var att bestämma 

om den skulle vara ostrukturerad, strukturerad eller semistrukturerad. I den strukturerade formen 

finns det risk för att samtalsledaren tar över för mycket medans i den ostrukturerade formen 

riskerar samtalet att bli svävande och rörigt (Ekström, Larsson, 2010:60,83). Vi valde att ha en 

semistrukturerad form på vår fokusgrupp, då det hjälper en att få svar på sina frågor men att man 
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även då är öppen för inspel, tankar och idéer från samtalsdeltagarna. Intervjumallen bestod av 

breda ämnesområden och gav oss möjligheten som moderatorer att låta deltagarna diskutera fritt 

samtidigt som vi lyssnade och ingrep när det behövdes, till exempel om diskussionen gled ifrån 

ämnet (Wibeck, 2010:75). 

 

Utifrån det skapades en intervjumanual med fyra olika frågeområden (se bilaga 1). 

Öppningsfasen var fokuserad på nyhetskonsumtion, hur deltagarna tar del av nyheter och hur 

ofta, för att få en överblick över hur de förhåller sig till nyheter i allmänhet. Det andra området 

handlade om bildens betydelse. Här ville vi få reda på vad bilden betyder för deltagarna, om 

bilden spelar någon roll i hur de väljer ut nyheter och hur de tycker en bra nyhetsbild ska vara. 

Frågeområde tre, huvudområdet, riktade in sig på stimulusmaterialet vi delade ut. Vi visade en 

bild i taget, en arkivbild på en olycka och sedan en bild tagen av en journalist, också den på en 

olycka. Viktigt var att få deltagarna att uttrycka sina åsikter och tankar kring dessa bilder, för att 

sedan låta dem jämföra bilderna med varandra. Slutligen avrundades fokusgruppen med en 

sammanfattning, och deltagarna tilläts lufta ytterligare tankar som väckts under sessionen.  

 

4.2.2 Moderatorroll 

Förhållandet mellan deltagarna och moderatorerna är väldigt viktigt i en fokusgrupp. 

Moderatorns roll är inte att intervjua gruppen utan att främja samspelet mellan deltagarna genom 

att uppmuntra varje deltagare att dela med sig av sina åsikter eller erfarenheter. Det handlar att 

som samtalsledare vara en bra lyssnare, vara öppen att lära sig av gruppen och vara 

icke-dömande. Avsikten är som påpekats tidigare att få deltagarna att dela med sig av sina 

erfarenheter, och då är det viktigt att miljön är avslappnad och förtroendefull (Ahrne & 

Svensson, 2015:81-87). En annan viktig aspekt är att man som moderator ska kunna handskas 

med gruppdynamiska aspekter. Man ska vara uppmärksam på om någon person dominerar 

samtalet, och då på ett snyggt sätt kunna dämpa vissa personer. Då målet är att alla i gruppen ska 

delta och få uttrycka sig (Esaisson et al, 2017:335).  
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Detta är de riktlinjer vi strävade efter som moderatorer under våra fokusgrupper. Det var av stor 

vikt att vi som moderatorer inte tog över för mycket, för att gynna en öppen diskussion som gav 

oss ny kunskap och nya idéer från deltagarna, samtidigt som vi också fick svar på studiens 

frågor.  

4.2.3 Urval 

Kvalitativa studier ämnar inte till att kunna generalisera resultatet för en större publik. Metoder i 

form av fokusgrupper handlar om att, på ett djupgående plan, studera människors åsikter och 

erfarenheter. Professorerna Ahrne och Svensson (2015:86) menar att fokusgrupper väljs ut efter 

kunskaper, erfarenheter och åsikter. Antingen för att de är insatta eller för att de har erfarenheter 

av samma ämne men även om de ser olika på frågan (ibid.). För att skapa en givande diskussion 

är det därav viktigt att tänka på gruppens såväl homogenitet som heterogenitet. Att deltagarna 

känner en samhörighet till andra i gruppen (gällande till exempel ålder eller kön) är lika viktigt 

som att det finns skillnader mellan deltagarna. Homogenitet i ett specifikt område resulterar i 

personerna inte känner sig ensamma och skapar en känsla av delaktighet. Heterogenitet gör att 

mångfalden ökar och skapar möjligheter där deltagarna kan lära av varandra och därmed bli 

varandras förebilder (ibid.) 

 

Precis som forskarna Ahrne och Svensson tyder på är det viktigt med homogenitet i 

fokusgruppen för att samtalsdeltagarna ska känna en delaktighet. Därav valde vi att låta varje 

fokusgrupp representera en åldersgrupp enligt följande: en bestod av personer mellan 20-30 år, 

en annan 35-55 år och en med personer över 65 år. Esaiasson et al (2017:333) menar att det är av 

fördel att deltagarna i varje fokusgrupp har en gemensam egenskap. Detta för att det då kan bli 

enklare för deltagarna att dela med sig av åsikter, då de delar erfarenheter med jämlika. Utifrån 

vår frågeställning anser vi det intressant att titta på skillnader mellan olika åldersgrupper och då 

menar Wibeck (2010:63) att det är till fördel att sätta ihop olika fokusgrupper men som är 

homogena inbördes. I detta fall när det kommer till ålder. 
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För att rekrytera personer till studiens fokusgrupper använde vi oss av snöbollsurval. Det innebär 

att man som forskare själv tar kontakt med personer, som i sin tur sedan tipsar om ytterligare en 

person som de tycker är lämplig att delta (Esaisson et al, 2017:190). Det är en effektiv metod för 

att snabbt utöka antalet deltagare. Vi kontaktade då personer som vi tyckte var lämpliga, som i 

sin tur tipsade oss om ytterligare en person som vi då kontaktade. De enda kraven som fanns var 

att personerna skulle ha en regelbunden nyhetskonsumering, så att de med all sannolikhet ofta 

ser bilder i media, och att det skulle vara jämn fördelning mellan de olika könen. 

Ungdomsgrupperna hölls på Mittuniversitetet i Sundsvall och deltagarna var studenter. Platsen 

valde vi för att studenterna skulle vara i en miljö där de känner sig bekväma. Detsamma gällde 

medelådersgrupperna och äldre grupperna, som vi höll i en församlingslokal.  

 

Hur många fokusgrupper studien behövde var svårt att förutse på förhand då varje fenomen är 

unikt. Forskarna Glazer och Strauss (refererad i Wibeck, 2010:60) menar att ju fler fokusgrupper 

en studie har desto mindre är chansen att ny information kommer dyka upp, det vill säga att det 

blir en teoretisk mättnad. Vår studie ville i första hand undersöka hur deltagarna såg på 

arkivbilder och bilder tagna av journalister för att sedan jämföra deras resonemang med 

varandra. Studier som innefattar ett komplext ämne där deltagarnas resonemang skiljer sig åt kan 

räkna med många samtalssessions för att kunna se ett resultat (Wibeck, 2010:61). I vår studie 

genomfördes totalt sju fokusgrupper, varav tre bestod av ungdomar, två grupper var medelålders 

och två grupper över 65 år. När vi hade genomfört sju fokusgrupper såg vi att liknande 

resonemang och tankar återkom i de olika grupperna. Det gjorde således att det inte tillkom 

särskilt mycket ny information till studien. Med den mängden grupper tordes vi få en någorlunda 

representativ bild över läsarnas resonemang kring journalistiska bilder och arkivbilder. Därför 

valde vi att inte genomföra fler än sju fokusgrupper.  

 

Rekommendationer om hur många personer en fokusgrupp ska innehålla varierar mellan sex till 

tolv deltagare men forskningen är överens om att antalet personer har en stor påverkan (Halkier, 

2010:32). Forskaren Dunbar (refererad i Wibeck, 2010:61) menar att man ska vara försiktig med 

att genomföra en fokusgrupp med för många personer, då det kan vara svårt att behålla allas 
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uppmärksamhet samt diskussionen kopplat till ämnet. För att uppnå en avslappnad diskussion 

där deltagarna känner en trovärdighet till varandra emellan valde denna studie att varje 

fokusgrupp ska bestå av max sex personer. Tanken var att varje person skulle ha tid att ventilera 

sina åsikter och erfarenheter, djupare än istället för ytligt. Svedberg (refererad i Wibeck, 

2010:61) jämförde i boken Grupppsykologi dynamiken mellan en grupp bestående av sex 

personer och en större grupp. Undersökningen visade att deltagarna, i den mindre gruppen, 

lättare fick en känsla av inflytande och samhörighet än deltagarna i den större gruppen. 

Resultatet visade även att deltagarna i den större gruppen fick mindre tid att utveckla sina 

resonemang och därmed blev mer anonyma. Ett fenomen som denna studie vill undvika. 

 

4.2.4 Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes på Mittuniversitetet och utgjordes av sex deltagare som samtliga 

studerade journalistprogrammet. Deltagarna kände varandra sedan innan, och det var ett 

medvetet val av oss då det enligt litteraturen kan leda till en avslappnad miljö.  

Vi utgick från ett semistrukturerat upplägg med vår intervjuguide och de olika frågeområdena. 

Vi började med att beskriva första frågeområdet och sedan var målet att deltagarna, i den mån 

det var möjligt, själva skulle få igång en diskussion kring ämnet. Vi som moderatorer ingrep om 

diskussionen haltade eller var på väg att glida ifrån ämnet.  

En del problem uppkom under pilotstudien. Ibland tenderade gruppmedlemmarna att tala i 

munnen på varandra, som ledde till att vissa inte hann utveckla det som de tänkte säga. Detta 

kommer vi vara uppmärksamma under fokusgrupperna så att folk får tala till punkt, och i så fall 

be folk räcka upp handen för att undvika att de avbryter varandra.  

 

Det semistruktureade upplägget fungerade bra, då deltagarna tilläts diskutera och komma med 

åsikter, medan vi också kunde styra när det behövdes så att vi fick svar på alla frågor och 

frågeområden. Vissa gånger när det blev tyst gick vi dock för snabbt in på nästa fråga, istället för 

att låta det vara lite tyst ett tag. Tystnaden kan få deltagarna att ha tid att tänka till, och kanske 

komma på nya idéer eller tankar. Det är något vi kommer att ta med oss, att vara lite mindre 
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styrande. Vi anser att det kommer att ge oss ytterligare åsikter och djupare diskussioner om vi 

tillåter deltagarna att ta ännu mer tid på sig att svara.  

 

Under fokusgruppen satt vi moderatorer mitt emot varandra, istället för att sitta bredvid varandra. 

Detta gjorde vi för att deltagarnas blickar inte alltid skulle gå emot oss, utan att de skulle kolla 

mer på varandra. På detta sättet tror vi att deltagarna interagerar mer med varandra, då mindre 

fokus på oss som moderatorer lär leda till en bättre diskussion.  

 

4.2.5 Validitet & Intersubjektivitet 

En undersökning med god validitet, eller svenska begreppet giltighet, är fundamentalt för det 

vetenskapliga arbetssättet. Oavsett vilken typ av metod en undersökning använder. 

Begreppet handlar om tolkningen av något som har observerats, att rätt saker benämns med rätt 

namn och att studien mäter det den avsett att mäta (Wibeck, 2010:144). I metoder som innefattar 

intervjuer handlar en aspekt om att intervjua rätt personer samt hur fylligt intervjumaterialet är 

(Ekström, Larsson, 2010:77), vilket i sig avgörs av på om intervjuerna är rika på åsikter och 

reflektioner samt om undersökningen har gjort tillräckligt många intervjuer att det anses mättat. 

Professorn Derek Layder (1993:122) skriver “the denser one’s empirical coverage, the surer one 

can be of the validity of the findings”, vilket betyder att ju tätare den empiriska data är, desto 

säkrare kan man vara på validiteten i materialet. 

 

Det förs en diskussion gällande begreppet validitet, då forskare menar att ordvalet trovärdighet är 

mer lämpligt (Morgan 1993b, refererad i Wibeck, 2010:144). Som vi har nämnt tidigare var 

gruppdynamiken i vår fokusgrupp viktig, vi strävade efter att deltagarna skulle känna en 

trovärdighet för varandra. Annars kanske deltagarna riskerade att inte säga vad de tyckte på 

grund av grupptryck eller andra upplevda hot (Wibeck, 2010:144). Ett annat hot för validiteten 

kunde vara att fokusgruppen utspelade sig på en plats där deltagarna inte kände sig bekväma 

(Wibeck, 2010:33). Om en fokusgrupp, som hade utspelat sig på ett universitet, bestod av både 

studenter och icke-studenter hade möjligtvis icke-studenterna blivit lite passiva i diskussionen 
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samtidigt som studenterna känt sig på “hemmaplan” (ibid.) och därav dominerat diskussionen. 

Därför la vi stor vikt i att alltid försöka hitta en så pass neutral samlingsplats som möjligt, som 

till exempel en konferenslokal eller en samlingssal, med få objekt som kunde störa 

koncentrationen och dynamiken i gruppen. Innan vi började jobba med insamlingen av material 

diskuterade vi mycket fram och tillbaka hur vår studie skulle kunna ha en sådan hög kvalité som 

möjligt, och det genererade i att vi ville att studiens syfte skulle vara så tydligt och begripligt 

som möjligt. Så vi faktiskt mätte det vi avsett att mäta.  

 

Att forskningen är intersubjektiv betyder att den ska vara oberoende av den forskaren som gör 

undersökningen. Om en annan forskare söker svar på samma fråga, med samma verktyg, ska hen 

i princip få samma resultat. Inom kvalitativa undersökningar är forskaroberoende lite mer 

komplext, då analysverktygen är mer komplicerade än i en statistisk kvantitativ undersökning. I 

kvalitativa sammanhang brukar man säga att man till största möjlighet ska visa öppenhet och att 

man som forskare har en skyldighet att få andra forskare att se det man själv har sett. (Esaisson, 

et.al, 2017: 25-26). Dessa resonemang diskuterade vi då vår roll som moderatorer kunde påverka 

gruppdynamiken och studiens resultat. Våra fokusgrupper strävade efter en atmosfär som var 

avslappnad och öppen. Därav vi som moderatorer avstod från att vinkla eller vara mest 

framträdande i fokusgrupperna och istället låta gruppen föra samtalen. Vi beslöt även att inte 

genomföra gruppsessionerna i våra privata hem, där deltagarna kanske riskerar att känna sig i 

underläge och därmed avstå från att dela med sig av sina åsikter. 

 

4.2.6 Etik 

De etiska aspekterna är alltid viktiga i all form av forskning. Det är viktigt att försäkra sig om att 

ingen deltagare upplever sig kränkt eller på något sätt känner att studien inskränker på hens 

privatliv. Total anonymitet kan vara svårt att utlova, men konfidentialitet kan uppnås (Wibeck, 

2010:139). Vi var noggranna med att belysa detta till deltagarna, att all information som 

samlades in skyddas noggrant. Med samtliga deltagares samtycke spelades fokusgrupperna in, 

och i transkriberingen byttes namn ut för att inte röja deltagarnas identitet.   
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4.2.7 Stimulusmaterial 

Under fokusgrupperna använde vi oss av stimulusmaterial som bestod av två bilder kopplade till 

nyhetsartiklar (se bilaga 2). Stimulusmaterial används för att få en precis och givande diskussion 

mellan deltagarna, som ska fokusera på reflektion och frågor snarare än fakta och svar (Wibeck, 

2010:79). Metoden anses som extra lönsam då alla samtalsdeltagare kanske inte befinner sig på 

samma kunskapsnivå i ämnet och för att de ska samlas i diskussionen (ibid). Fördelaktigt med 

material som innehåller text är att det kan delas ut någon dag innan träffen, för att deltagarna ska 

hinna bilda en egen uppfattning och analysera materialet, men då denna studiens 

stimulusmaterial endast bestod av bilder valde vi att dela ut materialet väl på plats. Det är 

däremot viktigt att materialet är så opartiskt som möjligt, alltså att materialet inte innehåller 

några åsikter då deltagarna riskerar att ta med sig dem in i fokusgruppens diskussion. 

Bilderna vi delade ut var en arkivbild på en bilolycka och en bild tagen av en journalist med 

samma motiv. Vi valde samma typ av bild så att det inte fanns fler andra faktorer som påverkade, 

det som skulle stå i centrum var hur samma händelse gestaltades i bilderna. Det används förvisso 

allt mer bilder inskickade av läsare i dagens journalistik, men vi valde att jämföra arkivbilden 

med en bild tagen av en journalist då det är den mer typiska nyhetsbilden, och därför tyckte vi 

det var av mer intresse att ha med en sådan bild.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Samtliga fokusgrupper transkriberades för att kunna få en tydlig bild av materialet och för att 

analysera de attityder som framfördes. När materialet är omfattande menar Wibeck (2010:100) 

att det lämpar sig bäst att dela upp analysmomentet efter ämnesområden, för att inte ta sig an alla 

data på samma gång. All transkription skrevs därav ut för att få en översiktlig bild, sedan stryktes 

olika synpunkter under beroende på vilket ämnesområde attityden tillhörde. De olika 

synpunkterna delades sedan in under kategorier i en analysmatris. Kategorierna var baserade på 

de frågeområden som fokusgrupperna innehöll, som i sin tur var kopplade till vårt syfte och 

frågeställningar. Varje åldersgrupp fick varsin färg i matrisen så att det enkelt gick att urskilja 
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åldersgruppers resonemang från varandra. I matrisen analyserades synpunkter fram till åsikter 

och slutsaser som senare lyftes in till studien. 

 

Som Wibeck (2010:100) menar är det viktigt att genomgående vara disciplinerad och kritisk då 

det är lätt att moderatorerna blir färgade av analyser och attityder tidigt i analysmomentet, som 

sedan påverkar resultatet längre fram i processen. Detta har i allra högsta grad försökts undvikas 

men det finns inga garantier för att det inte kan ha skett och kan därav vara viktigt att reflektera 

över. I analysen är det även viktigt att ta hänsyn till kontexten när det gäller att försäkra sig om 

att samtalsdeltagarna pratar om samma saker (Wibeck, 2010:106). Detta var en utmaning som vi 

stötte på flera gånger och som hjälpmedel försökte vi avgöra om utsagan var specifik och 

berättade utifrån egna erfarenheter eller om den var opålitlig och opersonlig (ibid.) 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och diskuteras empirin på ett tematiskt sätt, för att senare analyseras 

och kopplas till den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket. Varje fokusgrupp samt 

deltagare har fått kodnamn för att hålla dem anonyma.  

5.1 Generellt resultat 

Kapitlet inleds med en generell redovisning av resultatet och har delats in i olika underrubriker, 

för att få ett så representativt resultat som möjligt utifrån de ämnena som fokusgrupperna har 

behandlat. 

5.2 Vikten av det visuella 

Det allra tydligaste resultatet som framträder i vår studie visar att det visuella i svenska medier, 

det vill säga bilder, har stor betydelse och att det är viktigt i deltagarnas nyhetskonsumtion. Att 

de lockar till läsning, gör att läsaren fastnar och att de i kombination med text och rubrik leder 

till en fulländad artikel. Angående det sistnämnda fanns det även ett fåtal åsikter som antydde att 

rubriken är det viktigaste och är den parameter som lockar mest till läsning, att det annars ska 
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vara en bild utöver det vanliga. Något som blev intressant var att den diskussionen utvecklades 

till att ett flertal samtalsdeltagare tyckte att kvalitén på nyhetsbilder är för låg. Vi återkommer 

dock till det. 

 

"Det här med att en bild säger mer än tusen ord kanske är uttjatat, men det finns en poäng med 

det" – B2 

 

I samband med diskussioner om vikten av det visuella tydde även reflektioner på att det råder en 

viss skepticism mot mediernas bilder. Det fanns flera röster som var tveksamma till bildernas 

äkthet och att de kan vara svårt att lita på dem, då det är helt enkelt är lättare att manipulera och 

skapa fejkade bilder i datorn idag. Detta var en engagerad samtalspunkt som vid flera tillfällen 

splittrade gruppen när samtalsdeltagarna såg annorlunda på frågan. Åsikter som det vill säga 

framfördes av enskilda samtalsdeltagare men som slogs ned av andra då motparten tyckte det var 

viktigt att lita på journalistiken. 

5.2.1 Vad bilden tillför i nyhetsmedier  

Några huvudteman som framträdde i analysen gällande vad bilden tillför i nyheter så var 

majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna överens. Empirin tyder på att bilden kompletterar, 

visualiserar och dramatiserar själva nyheten. I samband med diskussionen valde en 

samtalsdeltagare att motivera med nedanstående citat.  

 

“Bilden fångar inte bara händelsen i sig utan innebörden av den också” – E4 

 

När fokusgrupperna samtalade om att bilden visualiserar och förstärker nyheten valde flera 

deltagare från olika fokusgruppstillfällen att motiverade sina svar med att nämna Ulrika Bys, 

Dagens Nyheter, artikel “Josefin misshandlades nästan till döds av sin partner” (Dagens 

Nyheter, 2019) där mycket känslostarka bilder publicerades på Josefins svårt misshandlade 

kropp. De menade att bilderna gav en ökande förståelse och bidrog till en känsla av närhet och 

framför allt medkänsla. En förmåga som inte texten har på samma sätt, konstaterade deltagarna. 
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En annan fokusgrupp var inne på samma spår och nämnde bomben i Linköping sommaren 2019 

(Dagens Nyheter, 2019). Att de, tack vare bilden, förstod innebörden och omfattningen av 

explosionen när bilderna visualiserade bortsprängda balkonger som hängde som trasor längs 

väggarna. En annan grupp bollade fram och tillbaka hur bilden på den livlösa pojken Alan Kurdi, 

som fick betala resan över östra Medelhavet med sitt liv, flöt upp på en turkisk strand och hur 

den blev en sinnebild för hela flyktingkrisen under 2015 (Dagens nyheter, 2015). Åsikter från 

fokusgrupperna visar även att bilden bidrar till att trovärdigheten ökar, att den genom det första 

intrycket bidrar till en känsla av att reportern verkligen har varit på platsen för att informera och 

visualiserar vad som har hänt. Att journalisten är publikens förstahandskälla och att den leder 

läsaren till platsen. Ett krav som deltagarna ser det för att journalistik ska kunna kallas just 

journalistik. Ibland gör det även ont att se sanningen. Det var något som flera deltagare kom fram 

till när de ansåg att tidningarna ibland publicerar för starka bilder, bilder som visar blod och 

människor som fallit offer för våld. 

5.2.2 Bilden som lockbete 

I linje med att majoriteten tyckte att bilder tillför med mycket i nyhetsmedier förenades även 

samtalsdeltagarna runt samtalsämnet om att bilder lockar till läsning. Det vanligaste argumentet 

var att bilder fångar upp läsarnas uppmärksamhet i det första skeendet och därigenom väcker 

intresse och lockar till vidare fördjupning. Flera åsikter överensstämde med varandra om att det 

är extra viktigt med bilder i längre artiklar, som till exempel reportage, då det lättar upp och 

framför allt ger ett visuellt stöd till texten. Det framkom tydligt att läsaren vill bli ledsagad 

genom texten med matchande bilder som bidrar till upplevelsen och förståelsen. Flera 

reflektioner tydde även på att det inte enbart är bilden som lockar till läsning, utan att rubriken 

spelar en stor roll i det hela också. Enstaka samtalsdeltagare fyllde på med att det är en 

kombination mellan bild och rubrik. 

 

I samband med diskussionen om bilder som lockar läsarna att klicka in på artiklar dök fenomenet 

och begreppet arkivbilder upp i ett flertal grupper. Även om flera inte använde sig av just det 

begreppet så hjälpte grupperna varandra att känna igen den typiska bilden som medier allt oftare 
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använder sig av. Deltagarna framhävde att de ofta ser dessa typer bilder och att intresset för att 

läsa artikeln då försvinner, då den förmedlar lite information och för att samma bild dyker upp 

gång på gång. De menade att istället för att locka till läsning, så scrollar man oftast förbi när det 

kommer en arkivbild. Detta på grund av att läsarna är medvetna om den typen av nyhetsbilder 

och hur lite de förmedlar. 

 

“När jag klickar in så kan jag ju få tre rader där det står att räddningstjänsten har åkt till 

platsen. Jag tror jag förväntar mig mer.” – G1 

 

5.2.3 De olika åldersgrupperna om bildens betydelse  

Samtliga grupper tyckte att bilden är viktig för deras nyhetskonsumtion men gällande bildens 

betydelse och vad den tillför i nyheter fanns det meningsskiljaktigheter mellan de olika 

åldersgrupperna. De yngre grupperna värderade bilden väldigt högt och påpekade att den 

förstärker och kompletterar nyheten på ett väldigt bra sätt. De pratade också om att den 

bakomliggande faktorn för detta kan ligga i att de kommer från en generation som har vuxit upp 

med det visuella. Deras ögon dras till det visuella och det är viktigt att det finns med. De yngre 

grupperna var också de som behandlade fenomenet om arkivbilder flitigast. Att den ointressanta 

och intetsägande bilden förekommer allt oftare och att det leder till att man lätt scrollar vidare i 

sitt nyhetsflöde. 

 

Medelåldersgrupperna påpekade också att bilden var viktig, att det känns mer på riktigt när det 

finns bild med och att den lockar till fördjupning. Det som stod ut med medelåldersgrupperna var 

att kvalitén på bilderna spelade stor roll och att de föredrar bilder tagna av fotografer framför till 

exempel en journalist. Även medelåldersgrupperna var väl medvetna om och diskuterade 

mediernas användande av arkivbilder, även om de inte var medvetna om exakta begreppet. Ett 

exempel som togs upp var den typiska bilden på blå polistejp som tyder på en polisavspärrning, 

men som inte berättar något specifikt om den egentliga händelsen.  
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De äldre grupperna var de mest utstickande grupperna. Bilderna var förvisso viktiga för 

nyheterna men de tittar inte så ofta på bilderna, utan nyhetstexten är det viktiga. Vidare framkom 

det att de inte har så mycket tillit till bilder nu för tiden, att mycket kan vara påhittat och att 

bilderna kan vara fejk. De äldre grupperna ventilerade aldrig fenomenet om arkivbilder i ämnet 

om bildens betydelse.  

 

De yngre grupperna pratade mycket om hur bilden lockar till läsning och att det är den som i 

mångt och mycket avgör om man klickar sig in på en artikel, i viss symbios med rubriken. 

Medelåldersgrupperna var inne på samma spår men där var också kvalitén återigen en viktig 

faktor för om bilden lockar till läsning eller inte. Återigen var det de äldre grupperna som stack 

ut. Där lockade inte bilden till läsning utan det var nyheten i sig som var viktig. Det är alltså en 

stor skillnad mellan yngre och äldre vad det gäller bilden som lockbete.  

5.3 Hur motiverar läsarna en oklanderlig nyhetsbild 

Det vanligaste argumentet under studiens fokusgrupper för vad som utgör en bra nyhetsbild var 

att den ska fånga en händelse, väcka känslor och komplettera text och rubrik. Grupperna var 

överens gällande samtliga reflektioner när andra fortsatte och menade att den ska förstärka 

nyheten, visa vad som har hänt och vara tagen på platsen. En synpunkt tydde på att en bra 

nyhetsbild kan göra så mycket mer än visualisera, att det kan bidra med annat oväntat. 

 

“Bilden ska ge en uppfattning om platsen, så den bidrar med en känsla av närvaro” – G2 

  

Att den kan ta med läsaren till platsen för miljöbeskrivningar och visa något det mänskliga ögat 

inte är van att se. När en grupp diskuterade att en nyhetsbild ska visa något som är oväntat 

började flera deltagare att motivera sina svar. Ett exempel som dök upp var Tomas Oneborgs, 

Svenska Dagbladet, bild från terrordådet på Drottninggatan fredagen 7 april 2017 (Svenska 

dagbladet, 2017). När människor flyr för sina liv föreställer bilden poliser som springer det 

motsatta hållet. Vissa med specialutrustning, andra med helt vanliga uniformer och båtmössor. 

Mot döden och de hemskheter som de utsatta bara vill så långt bort från som möjligt. Deltagarna 
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motiverade att Tomas Onebrogs bild, som blev framröstad till årets bild 2017, har alla 

komponenter en nyhetsbild ska innehålla. Att den visar något oväntat men framför allt att det 

händer något i bilden. Ett annat exempel på en oväntad nyhetsbild var en bild som föreställde ett 

barn som rökte cigaretter. 

 

I samband med diskussioner om vad en bra nyhetsbild är dök även ett flertal motiveringar upp 

om att människor är viktigt på bilder. Analysen tyder på att bilder som innehåller ansikten och 

människor i rörelsen får det mänskliga ögat att fastna. Ju mer levande desto bättre. 

5.3.1 De olika åldersgrupperna om en bra nyhetsbild  

När det gäller vad som är en bra nyhetsbild, så stod de olika åldersgrupperna i en ganska enad 

front. Argument som att det ska hända något i bilden, gärna människor med, ska skapa känslor, 

komplettera rubrik och förstärka nyheten förekom i alla grupper. Men det var några saker som 

skilde grupperna åt. De yngre grupperna betonade vikten av att en bra bild ska vara tagen på 

plats då det skapar en närvaro och att det känns som man själv är där. En bild som är tagen på 

plats är en bättre källa och det gör det hela mer riktigt. Medelåldersgrupperna var i sin tur inne på 

att en bra bild ska visa något oväntat och bilden i sig ska berätta en större historia än bara 

artikeln. Bilden ska få en att tänka på något annat än det som händer i nuet.  

De äldre grupperna diskuterade med varandra och kom överens även de om att det ska hända 

något i en bra nyhetsbild, något som förstärker. Konkreta exempel som kom upp var nyheter om 

oroligheterna i Mellanöstern och att då bilder på sönderbombade hus ökar förstärker och ökar 

förståelsen utav händelsen.  

5.4 Resultat av stimulusmaterial 

Empirin i detta kapitel utgår från stimulusmaterialet som delades ut under fokusgrupperna, där 

deltagarna fick reflektera om de två nyhetsbilderna utifrån specifika frågor. Stimulusmaterialet 

bestod av två nyhetsbilder som användes i två olika digitala artiklar om en bilolycka. Den ena 

nyhetsbilden är en arkivbild som inte är kopplad till själva händelsen och den andra är tagen av 

en journalist på olycksplatsen. Materialet finns att granska under kapitlet “Bilagor”. 
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5.4.1 Bild nummer 1: Olyckskonen 

Studiens resultat om hur läsarna vill att en bra nyhetsbild ska vara komponerad talar för sig själv 

och det finns en signifikant skillnad om vi jämför det resultatet med samtalsdeltagarnas åsikter 

om bild 1. Arkivbilden, det vill säga. Det allra tydligaste resultatet som framträder är att bilden, 

som inte har någon koppling till den specifika händelsen, inte tillfredsställer läsaren på det sätt 

som visuellt material önskas göra. Samtliga deltagare förkastade arkivbilden då den upplevdes 

som intetsägande och meningslös. Den centrala åsikten var att bilden inte förmedlar någon 

fördelaktig information om bilolyckan, som till exempel om det hade skett några allvarliga 

personskador eller någonting om hur många bilar som var inblandade. Flera deltagare gick så 

långt att de frågade sig om det inte var bättre att inte ha någon bild alls istället för denna 

arkivbild. Många deltagare menade också att de snarare såg en viltolycka framför sig än en 

kollision mellan två bilar. 

 

“Sett bilden en miljoner gånger... Tänker att det är viltolycka och inte trafikolycka” – A4 

 

Ett tydligt resultat var att majoriteten av samtalsdeltagarna kände igen denna typ av nyhetsbild, 

även om de flesta inte benämnde bilden med just begreppet arkivbild. I samband med 

diskussioner om begreppet arkivbilder framkom det att somliga deltagare var medvetna om att 

medierna använder sig av ett bildarkiv när det inte finns någon bild från en specifik händelse 

tillgänglig och att det därav förekommer bilder som denna. Att arkivbilden bara var där för att 

det behövs en bild. Samtalsdeltagarna diskuterade även om varför medierna använder sig av 

dessa bilder. Flera nämnde att det handlar om resurser, att tidningarna varken har ekonomi eller 

tid för att skicka ut journalister på allt. Två individer uttalade sig på följande sätt när de 

granskade bild 1: 

 

“Bara något de plockat fram i arkivet, ingenting som dom har fotograferat på just den platsen”  

– C2 
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“Ja, man ser den så ofta i medier, känner jag. Jag ser den oftare i medier än när jag är ute och 

kör. När jag sen den på vägarna så hajar jag till ”Oj, en olycka”, men det gör jag inte när jag 

läser en artikel, för det känns som jag ser den varje dag i medierna. Så det blir vardagsmat. 

Spontant känner jag att jag inte kan se på bilden vart olycka har skett, det är ju det jag vill veta. 

”Vart har det hänt, kommer jag få stå i bilkö på vägen hem nu?”. Då vill jag läsa artikeln. – G1 

 

I vissa grupper återvände diskussionen till att medierna ibland publicerar för starka bilder vid 

olyckor och grova brott. En intressant aspekt var att några grupper reflekterande för att olyckan 

möjligtvis var så allvarlig att tidningen medvetet publicerade en mer censurerad och 

anonymiserad bild. Att medierna valde arkivbilden som dragarbild (en bild som dominerar 

artikeln och som syftar till att fånga läsarens uppmärksamhet) för att längre in i artikeln visa de 

mer känslosamma och starkare bilderna. En reflektion som inte alla deltagare gav medhör till då 

de ansåg att bild 1 lämnar utrymme för spekulation och fantasi, vilket medier ska undvika läsarna  

Överlag var samtalsdeltagarna överens om att bild nummer 1 endast berättar att det har skett en 

olycka, på någonting som kan tolkas som en landsväg, men inte mer än så. Den speglar inte den 

faktiska händelsen, inte vilken typ av olycka och den berättar heller inte någonting om hur 

olyckan har gått till. 

5.4.2 Bild nummer 2: Det stora räddningspådraget 

När den andra bilden delades ut uppstod det en tystnad i flera fokusgrupper och deltagarna 

började studera bilden de hade framför sig. Samtliga grupper var överens om att det var en bra 

nyhetsbild, då det fanns flera parametrar som gjorde den intressant och tilltalande. Flertalet 

påpekade att bilden var dramatisk och att det hände grejer i bilden. Man förstod vidden av 

olyckan, att den var allvarlig gick att utläsa från bilden. Massvis med människor som arbetade 

febrilt med att ta hand om de skadade, bilden var väldigt detaljrik och hade flera bilder i sig. 

Bilden rörde upp känslor och berörde, många kände med de som hade krockat och undrade hur 

de gick för dem. Det visade sig också vara en känslig bild. Den visade nästan för mycket och 
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kunde i vissa fall upplevas som obehaglig. Den händelserika bilden fick deltagarna på andra 

tankar än just bara det som hände i bilden, och ställde frågor.  

 

“Väcker flera följdfrågor som gör mig intresserad, medans den första bara väcker en fråga – 

vad är det för typ av olycka?" – G3 

 

Att man faktiskt fick se vad som hade hänt var också argument av stor vikt som framkom. Bilden 

skildrade olyckan på en autentiskt sätt och visade att personen som tagit bilden hade varit på 

platsen. Just att bilden var tagen på platsen och kopplad till händelsen var något deltagarna 

värderade högt, då det speglar den faktiska händelsen. Till skillnad från den första bilden så sa en 

deltagare så här:  

 

“Denna är ju kopplad till händelsen, medans konen (bild 1) kan användas till vilken artikel som 

helst.” – F1 

 

“Den berör mig. Jag tycker det är läskigt och jag vill veta mer. Jag tycker det är synd om de som 

har råkat ut för det här. Och det är en händelsebild och det är det som lockar mig. Här är det 

personal som jobbar för att rädda liv och det är dramatiskt.” – G1 

 

5.4.3 De olika åldersgrupperna om stimulusmaterialet 

När grupperna fick jämföra och diskutera kring de två bilder som vi visade rådde det inget tvivel 

om vilken bild som var mest uppskattad. Samtliga grupper föredrog bild nummer två framför 

arkivbilden. Både när det kommer till nyhetsbild, lockbete, engagemang, känsloväckare och 

bilden som helhet som förstärker och tillför till nyheten i sig. De yngre grupperna var väldigt 

medvetna om arkivbilder och kände igen bilden vi visade då de hade sett den massvis med 

gånger. Många var trötta på att se samma bild om och om igen och det ledde till att de scrollar 

förbi nyheter som är bildsatta med till exempelvis en olyckskon. Medelåldersgrupperna var inte 

lika medvetna om fenomenet med arkivbilder men kände också igen arkivbilen. De påpekade 
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också att den inte tillför någonting och att den får en att scrolla vidare. Ett argument som 

framkom från dessa grupper var dock att arkivbilden kan passa bra till kortare texter, så som 

notiser. De äldre grupperna tyckte att media ibland publicerar för starka bilder och att 

arkivbilden då kan fungera som ett skydd för det, och att den kan få en att spekulera själv hur det 

faktiskt såg ut.  

Samtliga grupper var berörde också ämnet trovärdighet i samband med stimulusmaterialet. De 

genomgående argumentet var då att bild två ökar trovärdigheten, då någon faktiskt varit på plats. 

Den visar ett händelseförlopp, hur det faktiskt såg ut och skapar närvaro, vilket i sin tur ger en 

ökad trovärdighet. Arkivbilden i sin tur ansågs bara utgöra en illusion av händelsen, och det 

fanns synpunkter på att trovärdigheten sänktes på grund av att bilden används flera gånger om. 

Men den centrala ståndpunkten var att arkivbilden inte sänker trovärdigheten, men å andra sidan 

inte höjer den som bild nummer två gjorde.   

5.5 Arkivbilder ökar  

I samband med att deltagarna fick diskutera fenomenet kring att arkivbilder ökar i nyhetsmedier 

fann majoriteten en god sammanhållning då de var ense. Det allra tydligaste resultatet var att 

deltagarna tyckte det är förkastligt att mediernas användning av arkivbilder ökar. Ett resonemang 

som upprepade sig var att läsarna känner igen den typiska arkivbilden på en olyckskon och att de 

då tappar intresset omedelbart.  

 

“Liksom spontant som det här med arkivbilder, när man använt dom för typ femtioelfte gången 

känns det som läsarna själva tycker det blir som en svart ruta.” - B2 

 

Flera åsikter tydde även på att läsarna tycker det är centralt att medierna ska visa bilder av 

verkligheten och att det då blir oriktigt att publicera en tillhörande bild som är från ett helt annat 

tillfälle. 

 

“Tidningens uppgift är väl att spegla verkligheten och lägger de upp bilder på en skylt så 

speglar de ju inte verkligheten? ” – A6 
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Detta var ett ämne som bidrog till en livlig diskussion i ett flertal fokusgrupper och det uppkom 

flera spännande synvinklar. I specifikt en samtalsgrupp fanns det en person som till en början 

medgav att hen inte är speciellt intresserad eller medveten om nyhetsbilder, att intresset var 

större förr. Men ju längre diskussionen gick, och desto mer gruppens samtal behandlade 

arkivbilder, så drog den personen kopplingen att hens bristande intresse är på grund av 

mediernas skenande användning av arkivbilder.  

 

“Det är trist, jag kollar mycket mindre bilder nu än vad jag gjorde förr, och det har nog just med 

det här att göra” –G3 

 

Personen i fråga utvecklade senare att det är underligt att det inte finns någon vinning för 

medierna att vara på plats. Att det kan resultera i mycket mer än en bättre bild, som till exempel 

prata med räddningspersonal för att tillhandahålla värdefull information. 

En annan intressant synvinkel var att somliga ansåg att arkivbilder fungerar som ersättning till 

journalistiska bilder, om tidningen inte har möjligt att publicera någon bild från en specifik plats 

och händelse, men att det är viktigt att arkivbilden ersätts av en mer sannhetsenlig bild så fort 

materialet finns till godo. 

 

“ Så länge man använder det som komplement till riktiga bilder är det bra, så att man får ut det 

snabbt och det stämmer, sen ersätta arkivbilden med en riktig bild. Om man låter det ta över 

dock då är det dåligt ifall färre journalister åker ut” – B2 

 

Överlag tyder resultatet på att läsarna inte tycker att bilder, som är hämtade från ett arkiv, tillför 

något. Majoriteten motiverade att det är viktigt att journalistik bedrivs ute på fältet men att det 

känns som tidningarna är lata och smyger undan när arkivbilder utnyttjas. 

 

I samband med diskussioner om mediernas ökande användning av arkivbilder så var den yngre 

målgruppen den som visade mest förståelse. Empirin tyder på att den generationen är medvetna 
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kring de bakomliggande orsakerna till att arkivbilder används och har mer förståelse. Flera 

samtalsdeltagare i fokusgrupperna var överens om att resurserna troligtvis inte finns för att 

skicka ut reportrar på larm hela dagarna. 

 

Ett intressant resultat var också att framtidsperspektivet kom på tal i fokusgrupperna. Deltagarna 

var som sagt överens om att arkivbilden (bild 1) var förkastlig och började diskutera hur den kan 

tänkas påverka journalistiken, där den gemensamma åsikten var att det blir en typ av 

“sitt-journalistik” där reportrar blir kvar på redaktionen istället för ute på fältet. Istället för att åka 

på en olycka ringer reportern upp räddningstjänsten och publicerar en bild som är hämtad från ett 

bildarkiv. Vilket framställdes som ett hot mot journalistiken. 

 

“Det är förjävligt, det betyder att journalister inte är på plats och kan ta egna bilder. Att 

journalisten är på plats och tar egna bilder och pratar med folk, det är journalistik för mig.” 

–G1 

5.6 Ingående analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från fokusgruppen i relation till den teoretiska 

utgångspunkten samt den tidigare forskningen. Analysen följer samma struktur som den tidigare 

presenterade empirin. 

5.6.1 Verkligheten kommer i skymundan 

Utgångspunkten i den här studien var att undersöka hur medieanvändare uppfattar arkivbilder i 

jämförelse med bilder tagna av journalister. Bild 1 på olyckskonen (se bilaga 1) som skulle 

visualisera en allvarlig bilolycka dömdes ut av samtalsdeltagarna då den inte speglar händelsen 

eller förmedlar någon information, samtidigt som bild 2 (se bilaga 2) gav en helt annan 

dimension då det hände saker i bilden. Att olyckan var allvarlig gick att utläsa från den bilden. 
Detta väljer vi att tolka som att deltagarna önskar att medierna ska ge en så representativ bild av 

verkligheten som möjligt.  
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Utifrån Strömbäcks aspekt om gestaltningsteorin reglerar medierna människors uppfattning och 

verklighetsbild genom att välja ut och publicera vissa uppgifter och material (Strömbäck, 

2014:113). Med detta i åtanke kan läsarnas verklighetsbild av bilolyckan se annorlunda ut 

beroende på vilken nyhetsbild som de tar del av, och därmed löpa risk att inte förstå olyckans 

omfattning. Vilket några av deltagarna var väl medvetna om då de yttrade: 

 “Tidningens uppgift är väl att spegla verkligheten och lägger de upp bilder på en skylt så 

speglar de ju inte verkligheten?” – G1. 

 

Dietram A. Scheufele är också inne på samma linje med sin forskning (refererad i Strömbäck, 

2001:178), där han menar att journalisterna omedvetet planterar spår när de paketerar sina 

nyheter, som leder läsaren hur den ska uppfatta nyheten. En bild som inte symboliserar den 

faktiska händelsen kan alltså leda till att läsaren får en annorlunda verklighetsbild. Här 

argumenterar vi för att vårt resultat styrks av A. Schefueles studier då flertalet deltagare 

kopplade bild 1 med en viltolycka istället för en trafikolycka som det i själva verket handlade 

om. Detta kan tolkas som att media med hjälp av en arkivbilden vilseleder läsarna, vilket 

resulterar i att läsarna uppfattar händelsen annorlunda. 

 

Empirin tyder på att de yngre samtalsdeltagarna visade förståelse för mediernas användning av 

arkivbilder, då flera deltagare pekade på att den ökande användningen handlar om krympande 

resurser och arbetskraft, och att utnyttjandet av arkivbilder är en självklarhet idag. En möjlig 

förklaring kan vara att samtalsdeltagarna har en större medvetenhet kring arkivbilder än vad vi 

förväntat och att de förstår att mediernas användning av arkivbilder vid olyckor sker på rutin. 

 

Här finns det likheter mellan fokusgruppens attityder i denna studie och de följande attityder som 

framförs av Strömbäck, som menar att många val som genomförs av journalister på redaktioner 

idag är rutiniserade och objektifierade. Att de följer de institutionaliserade rutinerna och att det 

mer handlar om självklarheter än val från journalisterna själva. Att medierna genom ett sådant 

synsätt bortser från värderingen av nyheter (Strömbäck, 2004:41). De yngre samtalsdeltagarnas 

förklaring till arkivbildernas uppkomst går även i linje med Michin och Jaworskis forskning som 

 
35 



 

menar att den ekonomiska pressen och teknikens utveckling är två förklaringar till mediernas 

ökande användning av arkivbilder (Michin, Jaworski, 2006:345-363).  

 

5.6.2 Bilden har betydelse  

Utifrån vår empiri tolkar vi det som att deltagarna tycker det är viktigt med bilder i deras 

nyhetskonsumtion. Den fångar intresset, förstärker nyheten och gör den mer på riktigt, för att 

nämna några parametrar. Fokusgruppsdeltagarna påpekade att bilder kompletterar och gör 

artikeln fulländad. Vi tolkar det som att bilden är ett måste för dagens mediepublik, utan den blir 

det inte lika intressant. Det går även i linje med Wadbring och Nilsson (2015:459) som också 

påpekar att bilden har en stor betydelse för läsarna när det kommer till förståelse och upplevelse 

av nyheter. Forskarna menar också att bilden kan öka chansen till att läsa hela artikeln, något 

som dock inte stämmer överens med studiens resultat. Utifrån vår studie tolkar vi det som att 

bilden är viktigare som en intresseväckare för att börja läsa, sedan är det texten i symbios med 

bilden som gör att man läser vidare i artikeln. Det framkom även argument från fokusgrupperna 

att en dålig bild kan göra raka motsatsen, inte locka till läsning. Då påpekades det att exempelvis 

en arkivbild kan göra så att man bara scrollar vidare, istället för att klicka sig in på artikeln. 

Artiklar som är bildsatta med arkivbilder riskerar alltså, utifrån vår empiri, att inte bli lästa.  

Vi noterade dock skillnader i åldersgrupperna när det gäller hur stor bildens betydelse är och i 

synnerhet när det kommer till bilden som lockbete. Både de yngre- och medelåldersgrupperna 

höll bilden högt som en intresseväckare, medan de äldre inte alls hade den synpunkten. Vikten av 

det visuella var inte heller lika stor hos de äldre. Det kan tolkas som att den yngre generationen 

värderar bilden högre och en faktor är att de har vuxit upp i en allt mer visuell generation. Bilden 

spelar alltså allt större roll för nyhetskonsumenterna,  

5.6.3 En bra bild ska skapa närvaro 

En bra nyhetsbild ska enligt vår empiri vara händelesrik, skapa närvaro och beskriva det texten 

inte kan göra. Den ska gärna ha människor i sig och fånga en händelse som får en att känna att 

man själv är på plats. Vi tolkar det som att läsarna vill se bilder som speglar en faktisk händelse, 
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och som får en att reagera. Bilden ska skapa en närvarokänsla och fånga en händelse i händelsen. 

Deltagarnas definition av vad en bra nyhetsbild ska innehålla är näst intill snarlikt vad forskarna 

Langton (2009:106) samt Wadbring och Nilsson (2016:17) beskriver den som. Den förstnämnde 

förklarar att bilden ska ha ett meningsfullt innehåll och förknippa sig med en specifik händelse, 

medans Wadbring och Nilsson menar att den ska vara fångad i ett specifikt ögonblick. Det finns 

alltså ett starkt samband mellan tidigare forskning på området och vår empiri. 

 

Studiens resultat visar att bilder som är tagna på plats är bra bilder och förstäker. 

Medelåldersgrupperna var de som pratade mest om kvalité och påpekade att bilder tagen av en 

fotograf ofta är bättre, vilket genererar ett högre intresse. Forskaren Cheryl Campella Bracken 

studerade trovärdighet i förhållande till bilder i tv-nyheter, och det visade sig att nyhetens 

trovärdighet stärktes med bilder som hade högre kvalité (Bracken, 2006:735).  

Det går i linje med vårt resultat, där deltagarna nämnde trovärdighet i samband med de olika 

bilder de fick titta på, där samtliga deltagare föredrog bilden som var tagen av en fotograf 

framför arkivbilden. En intressant aspekt var att, trots att deltagarna tyckte arkivbilden var 

intetsägande och inte tillför något, så sänkte den inte trovärdigheten. Däremot så stärktes 

trovärdigheten i och med bild nummer två. Enligt deltagarna beskrev den hur det såg ut på 

platsen, och kändes då mer trovärdig. Den kan å ena sidan tolkas som att trovärdigheten kommer 

bibehållas även om arkivbilder används allt mer, men kan å andra sidan tolkas som att ifall fler 

bilder tas på plats av journalister så kommer förtroendet stärkas och det leder till en mer 

entusiastisk publik som litar på journalistiken. Vi väljer att, utifrån samtalsdeltagarnas svar, tolka 

det som det sistnämnda. 

Detta är även något forskaren Barbie Zelizer påpekar, bilderna stödjer journalisternas berättelser 

och gör den mer trovärdig (Zelizer (2005:29).  

5.6.4 Arkivbilder ökar men inte entusiasmen  

Det går att utläsa av vårt resultat att majoriteten av deltagarna är medvetna om medias 

användning av arkivbilden och att den används allt oftare. Många kände direkt igen bilden vi 

visade, och påpekade att de ofta ser den typen av bilder i deras nyhetsflöde, vilket de tycker är 
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tråkigt. Utifrån vår empiri tolkar vi det som att den ökade användningen av arkivbilder kommer 

leda till en allt mer “scrollande” publik, där färre artiklar kommer att bli lästa. En publik, som 

istället för att bli intresserad, blir irriterad av att se samma bild gång på gång. En bild som inte 

tillför något och inte har någon koppling till den faktiska händelsen. Även Wadbring och Nilsson 

betonar att arkivbilden är informationslös som inte kommunicerar något om en specifik händelse 

och är mer som en illustration till artikeln (Wadbring & Nilsson, 2016:50). Vårt resultat visar, 

som tidigare nämnt, att deltagarna uppskattar bilder som skapar närvaro och ger en känsla av hur 

det ser ut på platsen, och att arkivbilderna inte gör det. Det går även i linje med Michin & 

Jaworski som förklarar att användandet av arkivbilder är ett steg bort från fotografiet som ett 

ögonvittne och bevis (Michin, Jaworski, 2006:346). 

 

En gemensam åsikt som uppkom i flera olika samtalsgrupper var att deltagarna tyckte att 

nyheterna publicerar allt mer avskräckande och starka bilder och att arkivbilder då kan fungera 

som ett bra komplement. Detta kan tolkas som att medierna, i en allt mer ekonomiskt ansträngd 

bransch där läsarna betyder mycket, har börjat publicera mer omskakande bilder för att locka 

mer klicks från publiken. Detta kan styrkas av Reinemans (2011:4-6) forskning som pekar på en 

ökande konkurrens bland mediehusen och främst övergången från hårda till mer mjuka nyheter, 

där mjuka nyheter ses som mer intressanta och främst visuella. 

5.6.5 De yngre mer medvetna än de äldre 

Empirin visade att den yngre generationen har en större förståelse till varför medierna använder 

sig av arkivbilder. Vi tolkar det som att den målgruppen är mer medvetna kring nyhetsprocessen, 

att vissa nyheter behöver publiceras snabbt för att förse samhället med viktig information och att 

det då används en arkivbild som inte har något med den specifika nyheten att göra. De äldre 

samtalsdeltagare fördjupade sig inte på samma sätt utan konstaterade endast att det är beklagligt 

att så pass dåliga bilder som arkivbilder används. Det kan vara möjligt att dessa resultat beror på 

att den yngre målgruppen har växt upp under en mer digital tid och därav är mer visuellt vana. 

Sociala medier tror vi även spelar en stor roll här, då de yngre är den målgrupp som spenderar 

mest tid på sociala plattformar och därmed tar del av mest visuellt material. 
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Något som styrker våra teser är rapporten Svenskar och Internet från 2019 som visar att 

målgruppen mellan 16-35 år är de som använder dator och mobil mest och då är det sociala 

medier som ligger i toppen. Av målgruppen som studerar är det 98 procent som använder sig av 

sociala medier samtidigt som pensionärers siffra ligger på 60 procent (Svenskar och Internet, 

2019:111). 

 

I ljuset av att de unga var mer medvetna gick de äldre åldersgrupperna inte lika djupt kring 

arkivbildernas uppkomst och fenomenen bakom. Detta kan möjligen tolkas som att de äldre inte 

är lika medvetna när det kommer till nyhetsbilder och därmed tar arkivbilder mer för givet.  

Dessa resultat kräver en försiktig tolkning men en koppling är Strömbäcks forskning om att 

mediernas gestaltningar kan ses som naturliga. Att det som tas för givet tas för vad det är och 

ifrågasätts inte (2001:181-182). Enligt Strömbäcks teori kan alltså medierna, genom deras 

gestaltning, utöva en makt över de äldre när gestaltningen med arkivbilder tas för given. 

 

Det finns ett intressant samband med att de äldre åldersgrupperna inte var lika medvetna om de 

bakomliggande orsakerna till mediernas användande av arkivbilder. Flera deltagare visade 

nämligen även en skepticism riktad mot nyhetsbilder, då de misstänkte dem för att vara fejk. För 

att det idag skulle vara simpelt att skapa och manipulera fejkade bilder i datorn. 

 

En möjlig förklaring till ovanstående resultat är Nilsson och Wadbrings forskning (2015:453) 

som pekar på hur publiken tänker och känner inför en bild. Författarna menar att det har med 

kognitiva och affektiva attityder att göra och i detta fall finns det förklaringsfaktorer som 

möjligen kan ge en förklaring till studiens resultat. Nilsson och Wadring menar att 

erfarenhetskunskap  och vanor, det vill säga att en erfaren person troligtvis har en annan attityd 

till, i detta fall, en bild än en person som inte har lika mycket erfarenheter. Lika mycket väger 

preferenser och intresseorientering  in då personer med ett större intresse för bilder känner 

troligtvis annorlunda än en läsare med mindre intresse för bilder. 
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Detta tolkar vi som att de äldre åldersgrupperna har mindre erfarenhet till det visuella i medier än 

de yngre åldersgrupperna. 

 

Tydliga resultat pekar på att deltagarna, i och med mediernas användning av arkivbilder, 

upplever en ökande risk för “sitt-journalistik”, där reportrarna blir låsta inne på redaktionen. 

Detta resultat styrker Mark Deuze (2004:146) teori som pekar på en tydlig utveckling inom 

branschen där mediehusen ändrar i sitt arbetssätt, från ett individualistiskt sätt till att mer arbeta i 

grupp. Vilket i sig leder till att journalister, i brist på tid, tillbringar större delar av arbetsdagen 

inne på redaktionen istället för att ge sig ut på fältet och jaga nyheter. 

6. Slutsatser 

I följande kapitel redogörs en slutsats i relation till studiens frågeställningar och syfte. Efter det 

följer en slutdiskussion med egna reflektioner. Avlslutningsvis ges förslag på vidare forskning.   

6.1.1 Vad tillför bilden i läsarnas nyhetskonsumtion? 

Studiens resultat visar att bilden har en stor betydelse och tillför mycket i läsarnas 

nyhetskonsumtion. Den kompletterar texten på ett bra sätt och gör artikeln fulländad, bilden 

bidrar med aspekter som är svåra att uttrycka i text. Utifrån fokusgruppsresultatet kan slutsatsen 

dras att bilden i ett första läge spelar en vital roll när det kommer till att väcka intresse. Här 

spelar även rubriken in en viss del men det är bilden som fångar blicken och intresset mest. 

Bilden visar hur det ser ut på en viss plats och det kan i sin tur leda till fördjupning. Detta 

innebär möjligen att en bild som fångar intresset leder till att läsaren vill veta mer om ett 

fenomen eller händelse som sträcker sig utanför den specifika bilden.  

6.1.2  Hur definierar läsarna en bra nyhetsbild? 

Vårt resultat visar att fokusgruppsdeltagarna är mycket medvetna och eniga om vad en bra 

nyhetsbild ska innehålla, samt vad som gör att den inte blir bra. Utifrån vår metod visar studien 

ytterligare bevis på vad en bra nyhetsbild ska bestå av. Till exempel är det viktigt att den är tagen 

på platsen och att den fångar en händelse. Att nyhetsbilden gärna ska gestalta en händelse i själva 
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händelsen ansågs viktigt och att det genererar i att känslor väcks till liv, känslor som närvaro och 

förståelse. Vi tolkar det alltså som att läsarna är enade om vad de kräver av dagens nyhetsbild. 

Vidare visar vårt resultat att en bra bild som är tilltalande, höjer nyheten och dess innebörd. Det i 

sig kan leda till en slutsats som säger att sådana bilder, som väcker känslor hos läsaren och får 

dem att reagera, stärker trovärdigheten till medierna. Det får läsaren att känna extra tillit som i 

sin tur stärker relationen mellan media och publiken. Med media som en tredje statsmakt så är 

den relationen av största vikt. Ett stärkt förtroende till media från medborgarna är en hörnsten i 

vår demokrati. Slutsatsen blir alltså enligt vår empiri, att om media gestaltar sina nyheter med en 

autentisk bild tagen på plats, så kommer läsarna att känna ett större intresse och tillit. Motsatsen, 

en bild som inte är kopplad till den faktiska händelsen, kan leda till att intresset svalnar och färre 

artiklar blir lästa.  

6.1.3 Hur uppfattar läsarna arkivbilder? 

Resultaten från denna studie förklarar inte uppkomsten till mediernas användande av arkivbilder 

men däremot sätter den ett finger på vad dessa typer av bilder gör med läsarna. Det tydligaste 

resultatet som framkom i vår analys av stimulusmaterialet tyder på att deltagarna uppfattar 

arkivbilder som intetsägande och meningslösa. Liknelsen att arkivbilder upplevs som en svart 

ruta är möjligen en talande beskrivning av vad dessa bilder tillför i läsarnas nyhetskonsumtion. 

Ett centralt resultat som studien visar är att läsaren bildar egna tolkningar och associationer 

utifrån arkivbilder. Mot bakgrund till Jesper Strömbäcks aspekt inom gestaltningsteori, som 

handlar om att mediernas gestaltning av verkligheten påverkar publikens bild (Strömbäck, 

2014:113), kan alltså publiken uppleva en annan verklighet. Detta kan innebära att publiken blir 

vilseledda. 

Vi anser att det är högst centralt att journalistiken, utifrån publikens perspektiv, upplevs som 

trovärdig och utifrån undersökningsmaterialet kan vi dra slutsatsen att arkivbilder hotar det 

påståendet.   
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6.1.4 Finns det skillnader i de olika åldersgrupperna och i så fall vilka?  

Som ovanstående slutsatser visar så har åldersgrupperna överlag en entydig syn på vad bilden 

tillför i nyhetskonsumtion samt hur de definierar en bra nyhetsbild. Däremot har denna studie 

argumenterat för att den yngre åldersgruppen är mer medvetna om förekomsten av arkivbilder. 

Forskningsresultatet ger stöd åt tesen då det finns en signifikant skillnad på fokusgruppernas 

diskussioner kring just arkivbilder. Resultaten tyder på att den yngre generationen förde ett 

samtal på en betydligt högre nivå då de diskuterade bakomliggande orsaker och konsekvenser av 

arkivbilder. Samtidigt som de äldre inte fördjupade sig lika djupgående kring fenomenet då 

diskussionen mer eller mindre stannade av vid att den typen av bilder sviker. Tolkningen av 

dessa resultat tåls dock att tolkas med försiktighet eftersom flera aspekter kan ha påverkat de 

äldres diskussion. 

Genom att återvända till studiens syfte, ställd vid projektets början, är det nu möjligt att 

konstatera att det visuella är väldigt viktigt för läsarna i deras nyhetskonsumtion. Resultatet 

visar, med stöd av litteraturöversikten, att nyhetsbilder förstärker, ökar förståelsen och fungerar 

som en känsloväckare. Vidare visar resultatet att deltagarna inte tycker att arkivbilder uppfyller 

dessa krav utan att de uppfattas som intetsägande och innehållslösa.  

Det finns även en signifikant skillnad mellan hur olika åldersgrupper uppfattar arkivbilder i 

jämförelse med bilder tagna av journalister. Studiens resultat tyder på att de yngre har desto mer 

erfarenheter visuellt, trots att de levt betydligt kortare. Två faktorer som spelar in här är 

möjligtvis smarta telefoner och sociala medier.  

6.2 Slutdiskussion 

Resultaten från denna studie leder till en rad viktiga slutsatser för framtida tillämpning, men 

studien har även kommit fram till flera andra intressanta aspekter. I ljuset av övergången från 

hårda till mjuka nyheter så menar Ulrika Andersson (2013:33) att det visuella materialet ökade 

markant i nyheter. I en tid när användandet av arkivbilder ökar i medier, vilket flera forskare 

pekar på (Kevin G. Barnhurst, 2012:799 & Michin, Jaworski, 2006:345-363), anser vi att det är 

lämpligt att börja diskutera eventuella konsekvenser av mediernas skenande användning 
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arkivbilder på en högre nivå. Studiens mest uppenbara resultat visar att deltagarna anser att 

nyhetsbilder är viktigt, att de har höga krav på dagens nyhetsbild och att majoriteten, till större 

del, är medvetna om arkivbilder samtidigt som den fördöms. En slutsats som denna studie gör är 

att detta kan leda till att publikens intresse för nyheter svalnar, att färre artiklar blir lästa och i 

värsta fall att mediernas trovärdighet blir grusad. En oroande utveckling som bör tas med största 

möjliga allvar. 

Aningen överraskande var att de äldre inte hade ett mer djupgående samtal kring arkivbilder 

eftersom de, av resultaten att döma, var väldigt eniga och tydliga i definitionen av hur en bra 

nyhetsbild ska vara komponerad. Detta tycker vi är förvånande då den ena diskussionen inte 

borde utesluta den andra i detta sammanhang. 

 

En intressant tanke uppstod under studien efter att ha tagit del av Michin & Jaworski studie 

(2006:345-363). Där beskrivs det hur produktionsbolaget Independent Television News bildsatte 

ett tv-inslag om krisen i Palestina med hämtade arkivbilder på terrorister. Bilderna var alltså inte 

ens från Palestina. Vilket då kan leda till att publiken får en helt fel bild av hur det ser ut där.  

Detta tycker vi är problematiskt då det i sin tur kan leda till ogrundade fördomar från samhällets 

sida. Arkivbilder kan alltså skapa fördomar då de kan beskriva något och då tror läsarna att det är 

så det ser ut, fast det i verkligheten kan se helt annorlunda ut.  

6.3 Framtida studier 

Vi anser att studiens forskningsämne har fler implikationer för demokratin och samhället och 

därav är mer forskning om detta ämne emellertid nödvändig innan en entydig bild av publikens 

uppfattningar av arkivbilder i jämförelse med journalistiska nyhetsbilder kan fastställas. I 

framtida studier vore det viktigt att studera bildens framtid inom journalistiken, med tanke på att 

det visuella blir allt viktigare för publiken medan allt fler bilder tagna av journalister på plats 

ersätts med arkivbilder. 

 

En intressant aspekt, som denna studien inte har, skulle vara att studera hur media tänker kring 

fenomenet med arkivbilder och deras tänk kring bildsättning överlag, i och med att det är media 
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som väljer hur de gestaltar nyheter. I studien skulle man kunna göra djupintervjuer med 

chefredaktörer/webbredaktörer för att se hur de tänker när de bildsätter sina artiklar och hur de 

värderar bilden i sin journalistik. Den skulle också kunna innefatta fokusgrupper med både 

webbredaktörer och läsare. Det torde leda till en intressant diskussion med många intressanta och 

givande synpunkter när man för samman de olika sidorna som då får diskutera kring arkivbilder 

och bilder. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Fokusgruppen började med att folk får presentera sig och vi förklarade vad undersökningen 

handlade om. Sedan följde uppvärmningsfrågor för att få deltagarna uppvärmda men också för 

att vi skulle få en bild av deltagarnas representativitet. Den utgick sedan efter följande 

frågeområden:  

 

 Frågeområde 1: Nyhetskonsumtion.  

– Hur tar ni del av nyheter? Hur ofta? 

– Läser ni nyheter på mobilen, datorn eller i papperstidningar? 

– Hur högt värderar ni att journalisten har varit på platsen i en nyhet? 

 

Frågeområde 2: Bildens betydelse 

– Vad tycker ni bilder tillför i nyheter, och hur i så fall? 

– Vad definierar en bra nyhetsbild, diskutera gärna. 

– Vad har bilder för betydelse för er?  

– Hur går ni tillväga när ni konsumerar nyheter? Lockar bilder till att läsa mer nyheter? 

– Spelar bilden någon roll för hur mycket ni läser av en artikel? 
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Frågeområde 3: Arkivbilder och stimulusmaterial 

– Tänker ni på om bilden är tagen av en journalist när ni läser nyheter? I så fall, vad tänker ni då? 

– Vad tänker ni om bilder som är hämtade från ett arkiv? 

 

*Visar stimulusmaterial och ger ut en bild i taget: 

– Vad tycker ni om bilden? Tycker ni att den fungerar som nyhetsbild? 

– Hur tycker ni bilden speglar den faktiska händelsen/nyheten? 

 

*Här får deltagarna båda bilder framför sig. 

– Vilken bild föredrar ni av dessa två, varför? 

– På vilket sätt speglar den bästa bilden den faktiska händelsen? 

– Vilken bild hade ni klickat på i erat nyhetsflöde och varför? 

– Utav dessa två bilder, är det någon som ni upplever är mer trovärdig än den andra? 

 

Frågeområde 4: Avslutning och sammanfattning 

– Hur ser ni på de resonemang som har kommit upp här idag? 

– Användningen av bilder som bild nummer ett ökar, är det rätt eller fel? Vad är er slutgiltliga 

position? 

– Är det något ni vill utveckla, som ni känner vi inte har belyst? 

 

Bilaga 2: Stimulusmaterialet 

Nedstående två nyhetsbilder presenterades och diskuterades vid fokusgruppstillfällena. 

Bild 1 

Arkivbilden är hämtad från Kuriren.nu, bilden tillhör en artikel om en frontalkrock med två 

fordon. 

Foto: Johan Nilsson/TT 
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Bild 2 

Bild hämtad från Aftonbladet med en liknande olycka med två fordon.  

Foto: Jens Williamsson 
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