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Abstract 

News graphics as a part of journalism is something that’s constantly developing along 

with the news. That’s what we believed when we started this paper including its study. 

And we still believe the same, now that we’re done. 

News graphics itself is fairly common in Swedish newspapers, it can be seen every day 

in almost any major newspaper and is perfect for describing an event like the pollution 

of the sea over many years or just simply point out on a map where a city is located. 

This is one of the reasons to why we wrote this; another reason is that there’s almost 

nothing else written on the subject in northern Europe.  It’s an empty space in media 

science, which is waiting to be explored.  

In our study we have examined four Swedish newspapers; Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet and Expressen over the month of November 2009, a total of 120 

newspapers. We have looked at the news graphics in each paper’s news and economics 

section to examine if news graphics are affected by media logics and news value. 

The results of the study are quantified and what we did was that we converted the main 

theories of media logics and news valuing to suit our purpose – describing news 

graphics in the same way as the theories is used for describing the produced news.  

Our results indicate that news graphics are mostly used to describe crime, economics, 

politics and news regarding the environment. We also divided news graphics into 

different categories: maps, graphs and charts, illustrations and combinations of some of 

the three previously mentioned. The two most commonly used types of news graphics in 

our study are maps followed by graphs and charts.  

Our results also indicate that news graphics is highly affected by media logic seeing 

media logic as how we write and present news in newspapers i.e. personalization. But 

still, news graphics is not nearly as affected by media logic and news valuing as news 

articles in general. 

A conclusion is that the morning papers (Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet) had a 

higher amount of news graphic overall than the tabloids Aftonbladet and Expressen. But 

the news graphics in the tabloids was more affected by media logic in many ways.  

 

 



3 
 

1. INLEDNING ........................................................................................................................................................................ 5 

1.1 PROBLEMBAKGRUND ........................................................................................................................................................................ 5 

1.2 SYFTE .................................................................................................................................................................................................. 6 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................................................................................................... 6 

1.4 DISPOSITION ...................................................................................................................................................................................... 6 

2. BAKGRUND ....................................................................................................................................................................... 8 

2.1 LÄSARENS GUIDE TILL STUDIEN ...................................................................................................................................................... 8 

2.2 HISTORISK TILLBAKABLICK ............................................................................................................................................................. 8 

2.3 OM TIDNINGARNA ............................................................................................................................................................................. 9 

2.3.1 Expressen ................................................................................................................................................................................ 9 

2.3.2. Aftonbladet ........................................................................................................................................................................ 10 

2.3.3 Dagens Nyheter ................................................................................................................................................................. 10 

2.3.4 Svenska Dagbladet ........................................................................................................................................................... 11 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................................... 12 

3.1 TIDIGARE STUDIER OM NYHETSGRAFIK ...................................................................................................................................... 12 

3.1.1 Strand & Pettersson om nyhetsgrafik ...................................................................................................................... 12 

3.1.2 Outi Järvi om nyhetsgrafik och uppdelning i genrer .......................................................................................... 13 

3.1.3 Åbergs sammanställning av nyhetsgrafik som forskningsområde ............................................................... 14 

3.1.4 NATS ...................................................................................................................................................................................... 15 

3.1.5 Övrig tidigare forskning ................................................................................................................................................ 16 

3.1.6 Detta tar vi med oss ......................................................................................................................................................... 16 

3.2 NYHETSVÄRDERING ....................................................................................................................................................................... 17 

3.3 MEDIELOGIK ................................................................................................................................................................................... 19 

3.3.1 Personifiering .................................................................................................................................................................... 23 

3.3.2 Konkretisering ................................................................................................................................................................... 25 

3.3.3 Polarisering ........................................................................................................................................................................ 26 

3.4 BEGREPPET NYHETSGRAFIK ......................................................................................................................................................... 27 

4. METOD ............................................................................................................................................................................. 30 

4.1 DESIGN ............................................................................................................................................................................................. 30 

4.2 URVAL .............................................................................................................................................................................................. 31 

4.2.1 Population ........................................................................................................................................................................... 31 

4.2.1.1 Insamling av material .................................................................................................................................................................... 32 

4.2.2 Definition av nyhetssidor .............................................................................................................................................. 32 

4.3 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................................................................... 33 

4.3.1 Validitet ................................................................................................................................................................................ 33 

4.3.1.1 Intern validitet .................................................................................................................................................................................. 33 

4.3.1.2 Extern validitet ................................................................................................................................................................................. 34 

4.3.2 Reliabilitet ........................................................................................................................................................................... 34 



4 
 

4.3.2.1 Reliabilitetstest ................................................................................................................................................................................ 34 

4.4 UTFORMNING AV KODSCHEMA ..................................................................................................................................................... 34 

4.5.1 Test av kodschema ........................................................................................................................................................... 37 

4.6 METODPROBLEM ............................................................................................................................................................................ 37 

4.6.1 Medielogik/Nyhetsvärdering vs Nyhetsgrafik ...................................................................................................... 37 

4.6.2 Ekonomibilagor i DN och SvD ..................................................................................................................................... 38 

5. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................................................................ 39 

5.1 GRAFIKTYPER ................................................................................................................................................................................. 39 

5.2 NYHETSGRAFIK PER 100 SIDOR .................................................................................................................................................. 42 

5.2.1 Små kartor har ingen byline ........................................................................................................................................ 43 

5.2.2 Bärande och tilläggsgrafik ........................................................................................................................................... 44 

5.3 GENRE .............................................................................................................................................................................................. 45 

5.4 ÄR NYHETSGRAFIKEN PERSONIFIERAD? ..................................................................................................................................... 48 

5.4.1 Finns människor i grafiken? ......................................................................................................................................... 48 

5.4.2 Vilka människor finns i grafiken? .............................................................................................................................. 50 

5.4.3 Grad av personifiering .................................................................................................................................................... 51 

5.5 POLARISERING ................................................................................................................................................................................ 53 

5.6 KONKRETISERING ........................................................................................................................................................................... 54 

6. SLUTSATSER .................................................................................................................................................................. 57 

6.1 VILKEN TYP AV GRAFIK ÄR VANLIGAST I RESPEKTIVE TIDNING? ............................................................................................ 57 

6.2 HUR MYCKET NYHETSGRAFIK, SETT TILL ANTAL, FINNS DET I SVENSKA DAGBLADET, DAGENS NYHETER, 

AFTONBLADET OCH EXPRESSEN I GENOMSNITT PER HUNDRA NYHETSSIDOR? ........................................................................... 57 

6.3 I VILKEN NYHETSGENRE ÄR DET VANLIGAST MED NYHETSGRAFIK I RESPEKTIVE TIDNING? ............................................. 57 

6.4 ÄR NYHETSGRAFIKEN PERSONIFIERAD OCH I SÅ FALL I VILKEN GRAD?................................................................................. 58 

6.5 ÄR GRAFIKEN I KVÄLLSTIDNINGARNA MER POLARISERAD ÄN GRAFIKEN I MORGONTIDNINGARNA? ............................... 59 

6.6 ÄR GRAFIKEN I KVÄLLSTIDNINGARNA MER KONKRETISERAD ÄN GRAFIKEN I MORGONTIDNINGARNA? .......................... 59 

7. DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING ................................................................................................................ 60 

7.1 OM VÅRT RESULTAT ....................................................................................................................................................................... 60 

7.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ................................................................................................................................................. 61 

8. KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................................................................................... 63 

8.1 TRYCKTA KÄLLOR ........................................................................................................................................................................... 63 

8.2 WEBBKÄLLOR ................................................................................................................................................................................. 65 

BILAGA 1.............................................................................................................................................................................. 66 

KODINSTRUKTION NYHETSGRAFIK .................................................................................................................................................... 66 

BILAGA 2.............................................................................................................................................................................. 72 

KODSCHEMA ........................................................................................................................................................................................... 72 



5 
 

 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

"Det är som Kiimalainen nämner i sin pro-gradu-avhandling, som om grafiken 

inte ännu uppfattats som en del av journalistikforskningen. Forskningsintresset 

riktas bara mot det tekniska och det visuella, inte mot nyhetsgrafikens 

journalistiska och informerande roll" (Åberg, 2000, sid 58). 

Citatet är hämtat ur Magdalerna Åbergs rapport Nyhetsgrafik i dagstidningar från år 

2000. Det illustrerar en av de viktigaste orsakerna till varför vi skriver den här 

uppsatsen.  

Nyhetsgrafik är något som finns i tidningar nästan varje dag, men i Sverige finns 

förvånansvärt lite forskning kring vad nyhetsgrafiken egentligen innehåller, sett ur ett 

journalistiskt perspektiv. Det finns en del forskning i detta ämne i Finland. Problemet 

med det är dels språket, för att läsa den måste de flesta svenskar få det översatt, och dels 

så handlar den om finsk journalistik, och inte den svenska som vi är intresserade av. 

I vår undersökning har vi valt att undersöka Aftonbladet och Expressen samt Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, dels för att dessa tidningar har egna nyhetsgrafiker och 

dels för att de kan anses vara de ledande tidningarna i Sverige. Till exempel så har både 

Håkan Hvitfelt och Jesper Strömbäck undersökt alla dessa tidningar på olika sätt, 

Hvitfelt har undersökt förstasidorna och Strömbäck artiklar (och även inslag). Däremot 

är det ingen som undersökt innehållet i just nyhetsgrafiken i dessa tidningar. Några 

forskare har vidrört ämnet, men då har studierna mest handlat om hur många grafiska 

element som finns i tidningen, inte om hur många grafikenheter som faktiskt fyller ett 

journalistiskt syfte, och än mindre vad de har för journalistiskt innehåll. 

Lennart Strand, professor i informationsdesign och grafisk form och Rune Pettersson, 

professor i informationsdesign, bägge vid Mälardalens högskola, menar att nyhetsgrafik 

är mycket vanligare i kvällstidningarna och att den främst handlar om olyckor, brott och 

katastrofer (Pettersson och Strand, 2004, sid 12) och Stig Hadenius och Lennart Weibull 

skriver i Massmedier de att "Det finns t.ex. stora skillnader mellan storstädernas 
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morgonpress och kvällstidningarna. Speciellt framkommer detta i person-, kriminal-, 

och olycksjournalistiken" (Hadenius och Weibull, sid 364). 

Vad som är intressant är att se är att vi får se om Pettersson och Strands påstående 

stämmer, samt att vi kan se om det Hadenius och Weibull skriver även stämmer för 

nyhetsgrafik. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att kvantitativt jämföra hur nyhetsgrafiken i Aftonbladet, 

Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter sett ut under november 2009 för att 

identifiera likheter och skillnader i hur tidningarna använder nyhetsgrafik samt 

diskutera nyhetsgrafikens innehåll utifrån teorier om medielogik och nyhetsvärdering. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilken typ av nyhetsgrafik är vanligast i respektive tidning? 

 Hur många grafikenheter finns det i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Aftonbladet och Expressen i genomsnitt per hundra nyhetssidor? 

 I vilken nyhetsgenre är det vanligast med nyhetsgrafik i respektive tidning? 

 Är nyhetsgrafiken personifierad och i så fall i vilken grad? 

 Är grafiken i kvällstidningarna mer polariserad än grafiken i morgontidningarna? 

 Är grafiken i kvällstidningarna mer konkretiserad än grafiken i 

morgontidningarna? 

1.4 Disposition 

Den här studien inleds med ett bakgrundskapitel där vi introducerar begreppet 

nyhetsgrafik, ger en historisk tillbakablick samt redovisar information om de 

undersökta tidningarna. 

I kapitlet som följer, kapitel tre, går vi igenom den teoretiska bakgrund vi använt oss av i 

tre steg. Vi inleder med att gå igenom den tidigare forskning som finns inom 

nyhetsgrafik, därefter följer en del om nyhetsvärdering och i sista steget går vi igenom 

teorier om medielogik. 
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Kapitel fyra är vårt metodkapitel där vi redogör för hur vi gått till väga när vi gjort 

studien, hur vi har utformat vårt kodschema samt vilka problem som uppstått och hur vi 

har bearbetat dem. 

I kapitel fem presenterar vi vårt resultat, kapitlet är uppdelat i flera underkategorier 

efter våra frågeställningar och i varje underkategori presenteras resultatet först i text 

och sedan med ett eller flera diagram. I det här kapitlet ingår också en analys av 

resultatet. 

I kapitel sex drar vi slutsatser genom att besvara våra frågeställningar. 

Studien avslutas med kapitel sju där vi diskuterar vår studie och forskningsområdet 

samt även ger förslag på vidare forskning som kan göras. 
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2. Bakgrund 

2.1 Läsarens guide till studien 

För att förstå innehållet i denna uppsats lite bättre kommer vi här förklara begreppet 

nyhetsgrafik lite kort. 

Vad är nyhetsgrafik? 

Vanligtvis definieras nyhetsgrafik som en kombination av text och visuella element, och 

tillsammans blir de ett komplement till nyhetsartiklar i form av till exempel en karta 

eller ett diagram (Järvi 2002, sid 9). Inom ramarna för den här studien har vi definierat 

nyhetsgrafik (se kapitel 3.4 för hela resonemanget) utefter våra behov, och för oss är det 

liksom för de få forskare som tidigare definierat det en kombination av text, bild, 

illustration, vilken möjliggör att förklara komplicerade sammanhang på ett lätt sätt. 

Nyhetsgrafik är baserad på fakta och kan vara dekorativ men det är aldrig dess syfte, 

därför är till exempel inte en vinjett nyhetsgrafik. Viktigt är också att nyhetsgrafik 

faktiskt hör till en nyhet, då det ofta används som ett komplement till nyhetsartiklar. 

Finns det olika typer av nyhetsgrafik? 

I den här studien har vi delat upp det i: kartor, diagram, illustrationer och 

kombinationer, där kombinationer är två eller fler av de nämnda. Andra forskare har 

liknande uppdelningar, Outi Järvi har en ytterligare kategori, tabeller, vilken vi valt bort 

(Järvi, 2002, sid 12). Det finns också andra definitioner, de svenska medieforskarna 

Rune Strand och Lennart Pettersson har en helt annan uppdelning med bland annat 

vädergrafik, featuregrafik, signalgrafik, presentationsgrafik med flera (Pettersson och 

Strand, 2004, sid 13).  

2.2 Historisk tillbakablick 

Nyhetsgrafik i tidningar är inte en helt modern företeelse. Men det var heller inte vanligt 

under tidningens första århundraden då det var tekniskt svårt att kombinera bild och 

text i trycket (Åberg, 2000, sid 14).  

Enligt den brittiske författaren och grafikern Peter Sullivan (1932–1996) så finns det 

bara två undantag från den annars stora avsaknaden av grafik under 1700- och början 
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av 1800-talet. År 1740 hade The Daily Post en kartliknande teckning som visade en 

krigsattack. Och 1806 publicerade The Times en bild av ett hus och en planritning där 

det illustrerades hur ett mord hade gått till. Den räknas som den första egentliga 

nyhetsgrafiken (Lampell, NATS, 1988, sid 21). 

Lennart Strand och Rune Pettersson skriver också i sin bok Nyhetsgrafik med hänvisning 

till The Rise of England’s First Newspaper, Journalism Quarterly skriven av Rosenberg, M, 

från 1953 att The Daily Courant år 1702 hade en karta över Cadizbukten på sin 

förstasida (Pettersson och Strand, 2004, sid 8). 

Det dröjde ända in på andra halvan av 1900-talet tills grafik förekom mer frekvent i 

dagspressen, tidigare hade illustrationer blivit vanligare i veckotidningar och böcker, 

men ersattes senare av fotografiet i slutet på 1800-talet (Åberg, 2000, sid 15). 

I slutet av 60-talet anställdes världens första nyhetsgrafiker, Peter Sullivan, vid Sunday 

Times. 1960- och 70-talet blev en startsträcka för nyhetsgrafiken i Europa, för att sedan 

under 1980-talet beskrivs som en grafikvåg av Åberg (2000, sid 15).  I slutet av 80-talet 

började även Nyhetsbyråer att producera grafik som kunde beställas av tidningar 

(Åberg, 2000, sid 24). 

För svensk del tog Expressen tidigt täten med så kallad förstärkt grafik där de 

kombinerade bilder med text och förklarande illustrationer (Pettersson och Strand, 

2004, sid 9). Också Dagens Nyheter med journalisten och tecknaren Torgny Wärn 

försökte under 70-talet att införa grafik i tidningen, men utan större framgång (Lampell, 

NATS, 1988, sid 21). Lampell menar också att det fanns en likgiltighet och eventuellt en 

misstänksamhet mot nyhetsgrafiken i Sverige på grund av att tidningarna inte ansåg att 

tiden var mogen för nyhetsgrafik (Lampell, NATS, 1988, sid 21).  

2.3 Om tidningarna 

Här kommer en kort presentation av de tidningar som vi hämtat vårt 

undersökningsmaterial från. 

2.3.1 Expressen 

Expressen kom ut första gången den 16:e november 1944. Bakom tidningen stod då 

Carl-Adam Nycop. I dag är Expressen Sveriges näst största tidning sett till upplaga 

(Tidningsutgivarna 091214). Huvudredaktionen ligger i Stockholm, och de har 
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dessutom två lokala redaktioner, Göteborg och Malmö där GT respektive Kvällsposten 

produceras.  

Expressen är liberal och, enligt dem själva, en klassisk kvällstidning. Förutom 

papperstidningen som är rikstäckande ingår flertalet bilagor och websiten expressen.se 

i företaget.  

I dag (december 2009) är Thomas Mattson chefredaktör och tidningen samt 

expressen.se når ca 1.5 miljoner läsare om dagen, papperstidningen har då en upplaga 

på 303 800 ex (Tidningsutgivarna 091214). Intäkterna kommer huvudsakligen från 

lösnummerförsäljning och annonser (expressen.se).  

2.3.2. Aftonbladet 

Aftonbladet är Sveriges största dagstidning med en upplaga på cirka 377 500 exemplar 

per dag (Tidningsutgivarna 091214). Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk på 

ledarsidan och ägs till störst del av norska mediekoncernen Schibsted men LO är också 

delägare (9 procent av aktierna).  

Första numret av Aftonbladet gavs ut 6 december 1830. Bakom stod publicisten och 

chefredaktören Lars Johan Hierta (http://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet). Idag är 

Jan Helin chefredaktör, och redaktionen ligger i Stockholm. Aftonbladet räknas som en 

kvällstidning och trycks i tabloidformat i Södertälje, Göteborg, Örnsköldsvik, Borås och 

Västerås.  

Liksom för Expressen kommer intäkterna från lösnummerförsäljning och 

annonsintäkter. Förutom papperstidningen ger Aftonbladet ut flertalet bilagor och 

internetsajten aftonbladet.se är Sveriges överlägset mest välbesökta nyhetssida 

(Tidningsutgivarna 091214). 

2.3.3 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning med 888 000 läsare per dag och en 

upplaga på 339 800 exemplar per dag (dn.se 091214). Redaktionen ligger i Stockholm 

och merparten av tidningens läsare är också stockholmare även om tidningen är 

rikstäckande.  
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Första gången tidningen kom ut var 23 december 1864. Tidningen kommer ut i fyra 

upplagor varje dag och trycks i Akalla, Borås och Umeå, formatet är tabloid. Tidningens 

webbupplaga har 1,2 miljoner unika läsare per vecka (Tidningsutgivarna 091214). I dag 

(december 2009) är Gunilla Herlitz chefredaktör och hela tidningen har cirka 580 

anställda. 

2.3.4 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet är Sveriges femte största dagstidning sett till upplaga. Enligt 

Tidningsutgivarnas rapport från 2008 har SvD en upplaga på 194 800 ex, vilket gör att 

de hamnar efter Göteborgsposten trots att SvD är rikstäckande (Tidningsutgivarna 

091214). Svenska Dagbladets redaktion ligger i Stockholm och Lena K Samuelsson är 

chefredaktör.  

Sedan år 2000 är SvD i tabloidformat liksom de andra tidningarna i vår undersökning. 

SvD är en typisk morgontidning, oberoende moderat på ledarsidan och intäkterna 

kommer främst från prenumerationer och annonsintäkter (svd.se 091214). Tidningen 

som trycks i Södertälje, Örebro och Göteborg läses dagligen av 501 000 svenskar enligt 

Orvestos undersökning från 2008 (dagspress.se 091214) och på webben, svd.se, hade 

Svenska Dagbladet 679 857 unika besökare dagligen under vecka 17 år 2009 

(Tidningsutgivarna 091214). 
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt lägger vi fram den teori som stått till grund för vår undersökning, både 

vad det gäller forskning om nyhetsgrafik och tidigare forskning kring medielogik och 

nyhetsvärdering. 

3.1 Tidigare studier om nyhetsgrafik 

3.1.1 Strand & Pettersson om nyhetsgrafik 

"Grafiken ska inte bara vara en dekoration på sidan eller på bildskärmen, den 

ska berätta något, visa, förklara och öka förståelsen för ett budskap eller 

meddelande." (Petterson och Strand, 2004, sid 11) 

Så skriver Rune Strand och Lennart Pettersson i Nyhetsgrafik. Därefter delar de upp 

begreppet grafik/informationsgrafik i olika kategorier: Nyhetsgrafik eller dagsgrafik, 

planerad grafik, featuregrafik, vädergrafik, signalgrafik, presentationsgrafik eller 

affärsgrafik. 

Begreppet nyhetsgrafik talar de om på många olika sätt, bland annat hänvisar de till det 

som Pettersson skrev 2003 i Ord, bild & form – termer och begrepp inom 

informationsdesign: 

"Nyhetsgrafik kan ibland ha en dekorativ funktion snarare än en informativ 

funktion." (Petterson, 2003, sid 447 cit. i Pettersson och Strand, 2004, sid 11-12) 

    

De går dock ifrån denna definition och ger ytterligare en egen definition vilken är smal 

och abstrakt: 

"Nyhetsgrafik eller dagsgrafik, redovisar sådana nyheter som är lämpliga att 

presentera i visuell form i tv, i dagstidningar och även på Internet" (Pettersson 

och Strand, 2004, sid 12). 

Strand och Pettersson har också gjort en egen undersökning (dock är det oklart vilken 

definition de använt) då de räknat alla informationsgrafiska gestaltningar (inklusive 

vinjetter) under en vecka i flera svenska dagstidningar och tidsskrifter, bland annat 

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. De har därefter delat 

antalet per 100 sidor och kategoriserat alla tidningar i följande kategorier: 
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Kvällstidningar, morgontidningar, tidsskrifter. De drar slutsatsen om att Nyhetsgrafiken 

numera är väl etablerad i Sverige, framför allt i Aftonbladet och Expressen (Pettersson 

och Strand, 2004, sid 17). 

Strand och Petterson konstaterar också att grafik ofta inte tar så stor plats samt att den 

för det mesta ingår som en del i ett större sammanhang (Petterson och Strand, 2004, sid 

18).  

3.1.2 Outi Järvi om nyhetsgrafik och uppdelning i genrer 

Finske Medieforskaren Outi Järvi har undersökt den finska tidningen Helsingin Sanomat 

under sex månader 2001 för att ta reda på hur man använder grafik där. Hans 

undersökning består av 1800 analysenheter, varav 274 nyhetsartiklar som tillsammans 

innehöll 359 inslag av nyhetsgrafik (Järvi, 2002, sid 8). Järvi påpekar att hans 

undersökning inte är en jämförelse med någon annan tidning, då det hade blivit 

problematiskt eftersom ingen finsk tidning kan mäta sig med Helsingin Sanomat i 

omfattning och han skriver att han inte är intresserad av att göra en jämförelse 

internationellt. 

Järvi gör en sammanställning av "Nyhetsgrafik som forskningsobjekt" och påpekar att: 

"The study of news graphics belongs also to the area of media studies and thus 

the use of news graphics could be analyzed as a part of journalistic studies" 

(Järvi, 2002, sid 10). 

Han själv har till skillnad från vår undersökning och hans påstående ovan, valt att titta 

på nyhetsgrafik som en del av något större – alltså tillsammans med text, bilder och 

andra illustrationer. 

Järvi har i sin studie delat upp nyhetsgrafik i fem olika kategorier; statistical graphs 

(statistiska grafer), maps (kartor), images ("bilder"), tables (tabeller) och combinations 

(kombinationer).  

I resultatet för januari månad 2001 i Järvis undersökning redovisar han mängden 

nyhetsgrafik i Helsingin Sanomat. Av totalt 359 analysenheter var 33,7 procent (121 

stycken) statistiska grafer och 36,2 procent (130 stycken) kartor, de övriga tre 

kategorierna är drygt tio procent vardera av analysenheterna. 
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Järvi analyserar också i vilken del av tidningen som grafiken återfinns i – han jämför 

också med andra finska forskare och deras slutsatser. Dock delar han upp 

analysenheterna under kategorin "Feature" i underkategorier som kan efterlikna genrer 

och med vetenskap- och miljörelaterat material skriver han två värdefulla meningar: 

"The considerable number of images in science and environment pages also 

results from the contents of the stories. News graphics is here used to produce 

simplified and popularized explanations about complicated processes in the 

nature" (Järvi, 2002, sid. 16). 

Som egentligen kan sammanfattas med att nyhetsgrafik här fungerar som en del av 

medielogikens förenkling. Mer om medielogik i kapitel 3.3. 

3.1.3 Åbergs sammanställning av nyhetsgrafik som forskningsområde 

Magdalena Åberg har skrivit en rapport för Svenska social- och 

kommunikationshögskolan vid Helsingfors Universitet om Nyhetsgrafik i 

finlandssvenska dagstidningar.  

Åberg har delat upp sin forskning i två delar, hon har dels gjort en kvalitativ 

undersökning som är baserad på intervjuer med de berörda tidningarna i hennes studie, 

hon har också gjort en rent kvantitativ undersökning där hon räknat antalet grafiska 

inslag i fem av tidningarna vid två tillfällen, en månad 1996 och en månad 1998 (Åberg, 

2000, sid 29). 

I sin kvantitativa undersökning har Åberg, liksom vi, delat in grafik i olika genrer, dock 

baserade på tidningens avdelningar, hon har också undersökt mängden grafik, typ av 

grafik – uppdelat i tre kategorier (kartor, statistik, övrig informationsgrafik), grafikens 

storlek, färg, härkomst (nyhetsbyrå eller på redaktionen), grafikens nivåer och om 

grafiken innehöll bildsegment (Åberg, 2000, sid 29-30). 

Åberg drar slutsatsen om att lokaltidningarna ökat sitt användande av grafik under 90-

talet och alla tidningar utom en har ökat antalet under de åren hon utförde sin 

undersökning, 1996 och 1998 (Åberg, 2000, sid 53-54). Hon påpekar också att alla 

journalister hon intervjuat om nyhetsgrafik ser den som något journalistiskt och inte 

som något dekorativt (Åberg, 2000, sid 56). 

I sin diskussion betonar Åberg att begreppet "nyhetsgrafik" är relativt nytt och ständigt 

under förändring, hon understryker också att det finns väldigt lite forskning och 
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litteratur inom området och att den ofta belyser andra saker än själva användningen av 

grafik. Hon avslutar med att betona hur datorn tagit plats på redaktionen och att hon 

förväntar sig en ökning av användandet av nyhetsgrafik tack vare denna (Åberg, 2000, 

sid. 59-60).  

Åberg påpekar i sitt syfte att det finns lite forskning om nyhetsgrafik och att det finns en 

kunskapsbrist inom ämnet hos journalistkåren. Hon har vidare en väldigt bra 

bakgrundsdel där hon sammanställt hur andra forskare definierat nyhetsgrafik samt 

delat upp den i kategorier/nivåer. 

3.1.4 NATS 

NATS är en kommitté, sammanställd 1988 för att utvärdera hur nyhetsgrafik ska kunna 

användas inom nordisk press. Kommitténs arbete resulterade i en rapport, Nyhetsgrafik 

– text – teckning – foto – i samverkan och har använts flitigt som källa av det fåtalet 

forskare som finns inom området. Rapporten är författad av flera personer varav många 

arbetade som nyhetsgrafiker på större tidningar då rapporten skrevs och den är 

uppdelad i fyra delar. Författarna inleder med en med att definiera begreppet 

nyhetsgrafik, samt historisk en tillbakablick och övergår senare i del två där de gjort en 

uppdelning av grafik i tre nivåer. Den övergår senare hur grafiken ska få utrymme på 

redaktionen, vilken kompetens som krävs samt hur den tekniska aspekten ser ut.  

NATS har använt sig av en uppdelning av nyhetsgrafik i nivåer som vi inte tagit efter, 

men delvis tittat på och jämfört oss med när vi gjorde vår egna. Den ser ut enligt 

följande: 

1. Faktainformation (som delas in följande underkategorier): 

a. Grafiska diagram 

b. Kurvor 

c. Staplar och kartor 

2. Kreativ grafisk illustrering 

a. Fristående självständiga illustrationer 

b. Illustrationer som en planlagd del eller element i sidutformningen 

3. Informationens treenighet 

a. Den grafiska illustrationen som del av totalinformationen  

(NATS, 1988, sid 25) 
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3.1.5 Övrig tidigare forskning  

Inom begreppet nyhetsgrafik finns mycket mer litteratur. Problemet är att en stor del av 

det som finns på svenska alternativt engelska inte är forskning utan mer praktisk 

information om begreppet "informationsgrafik" – hur den tillverkas, hur den ser ut, hur 

man bäst använder det inom olika genrer. Ofta handlar det inte om dagspress och är 

därför inte relevant för vår undersökning. 

Det finns också flera publikationer på finska, som vi enligt källhänvisningar i delar av vår 

litteratur misstänker är relevanta för oss. Outi Järvi har bland annat skrivit en bok om 

grafik, och en av Magdalena Åbergs främsta källor i sin rapport är en avhandling av 

Kimmo Kiimalainen från 1993 vilken vi på grund av tidsbrist inte kan få översatt. 

Ytterligare finns en del forskning på engelska från tidigt 80-tal vilken vi bortsett från då 

den har varit omöjlig att få tag på inom tidsramen på grund av extremt långa 

fraktsträckor. 

3.1.6 Detta tar vi med oss 

Pettersson och Strand: Vi kommer inte att använda oss av deras definition av 

nyhetsgrafik i vår uppsats då den troligen inte är tillämpningsbar på empirisk forskning, 

men den är intressant då de också skriver att nyhetsgrafik ofta handlar om katastrofer, 

konflikter och olyckor (Pettersson och Strand, 2004, sid 12). 

Järvi: Vi har använt en stor del av hans definition av nyhetsgrafik, men vi har gjort om 

den lite så att den passar vårt syfte. Han använder sig av fem kategorier, varav tabeller 

och statistiska grafer (diagram) räknas som två. Vi har helt enkelt gjort dessa till en 

kategori i stället på grund av att vi tycker att tabeller inte tillhör kategorin nyhetsgrafik 

över huvud taget eftersom det är mer baserat på text än grafiska element. 

Åberg: Åberg påpekar i sitt syfte att det finns lite forskning om nyhetsgrafik och att det 

finns en kunskapsbrist inom ämnet hos journalistkåren. Hon har vidare en väldigt bra 

bakgrundsdel där hon sammanställt hur andra forskare definierat nyhetsgrafik samt 

delat upp den i kategorier/nivåer. Vi har tittat mycket på hennes forskning när vi 

utformat verktygen för vår studie. 

NATS: Den första nivån i NATS uppdelning över olika typer av nyhetsgrafik faller väl in 

under vad vi definierat som nyhetsgrafik, dock har vi inte valt att samla dessa under 

samma huvudrubrik utan delat upp den i två olika typer av nyhetsgrafik; diagram och 
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kartor. Den andra "nivån" har vi också delvis med i våra kategorier (se kapitel 3.4), 

beroende på hur man definierar illustrationer, vi har exempelvis inte räknat teckningar 

som nyhetsgrafik, utan grafiken måste innehålla något mer, t.ex. text, eller ett 

händelseförlopp. 

Däremot den andra punkten i NATS andra nivå av nyhetsgrafik står utanför vår 

definition då vi inte räknar t.ex. vinjetter, mallutformning och återkommande moment i 

tidningarna, vilket vi får anta att punkt två i andra nivån innebär. 

Den tredje nivån är i princip det som vi klassificerar som en kombinationsgrafik, 

alternativt en illustration som dessutom kodats som bärande, om man tolkar NATS 

uppdelning på det sättet. 

Då boken trots allt har över 20 år på nacken så är väldigt mycket av informationen 

inaktuell i dagsläget. Men vad som är intressant för oss är dels inledningen med 

förklaring av vad nyhetsgrafik är och dels uppdelningen av grafik. 

3.2 Nyhetsvärdering 

"Begreppet nyhetsvärdering har inte någon klart avgränsad innebörd", skriver Håkan 

Hvitfelt i sin bok På första sidan; En studie i nyhetsvärdering (Hvitfelt, 1985, sid 20). Han 

beskriver begreppet som en process som handlar om vad som händer mellan en 

nyhetshändelse till den faktiska publiceringen i media. Processen består av flera steg, 

bland annat ämnesurval, händelseurval, val av vinklar, val av bilder, och val av rubriker 

(Hvitfelt, 1985, sid 20-34). 

Svenska medieforskaren Marina Ghersetti menar att dessa urval är det journalistik i 

stort alltid handlar om. Verkligheten består av ett oändligt antal händelser, men bara ett 

fåtal av dem tas upp i media - något annat anser hon är varken möjligt eller önskvärt 

(Ghersetti, 2005, sid 249). 

Det finns många modeller för vilka principer som styr dessa urval. Tyske 

medieforskaren Henk Prakke presenterade redan 1969 en modell för hur det tyska 

nyhetsurvalet fungerar där han menar att dimensionen av nyhetsvärde beror på tre 

saker; Tidsmässigt avstånd, alltså hur nära en händelse ligger nutiden, Kulturellt 

avstånd, vilket syftar till det intresse som finns för händelsen på just det stället, och till 

sist Rumsligt avstånd, som syftar till det geografiska avståndet till nyheten.  
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En annan modell är den som de brittiska forskarna Tony Harcup och Deidre O’Neill 

utvecklade från en äldre modell av nyhetsvärdering från 1960-talet. De listar 10 

egenskaper som gör att en händelse får högt nyhetsvärde och på listan ligger bland 

annat händelser som handlar om maktelit, kändisar underhållning och saker som passar 

in i tidningens egen agenda (Johansson, 2005, sid 223-226) 

Den mest vedertagna nyhetsvärderingsformeln i Sverige utformades av Håkan Hvitfelt 

1985. Den ser ut som följer: 

"Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras, placeras på 

första sidan och därtill bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar: 

1. Politik ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationellt eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. en är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema 

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor”.(Hvitfelt, 1985, sid 216) 

Denna formel poängterar Hvitfelt att den gäller för de tidningar han undersökte 1985 

(bland annat de fyra som vi ska undersöka) vilket gör att den kan se annorlunda ut för 

andra medier och mindre tidningar som har delvis andra förutsättningar (Hvitfelt, 1985, 

sid 215). Att notera är också att dessa kriterier är uppställda för den nyhet som kallas 

huvudartikel och den nyhet som placeras på första sidan och de behandlar en händelses 

egenskaper. Med anledning av det sistnämnda har medieforskaren Lars Nord 

kompletterat denna lista med kriterier som dessutom behandlar vilka medievillkor som 

ska vara uppfyllda för att öka sannolikheten att en nyhet ska få stor uppmärksamhet. 

För att bli stora nyheter menar han att händelserna ska, förutom att uppfylla Hvitfelts 

kriterier, även: 
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1. är lätta att följa upp med reaktioner, bakgrunder, analyser och kommentarer 

2. går att illustrera med bra bilder och grafik 

3. fungerar bra med resten av dagens nyhetsproduktion 

4. behövs för att fylla ”nyhetshålet” 

5. klarar den redaktionella nyhetsförhandlingsprocessen 

6. gör reklam för andra verksamheter i medieföretaget 

7. redaktionen tror sig vara ensam om 

8. och tror att publiken kommer att uppskatta att ta del av (Nord, 2008, sid 22) 

Med dessa kompletterande punkter menar Lars Nord att man kan göra en rimlig 

bedömning över vilken nyhet som för stort genomslag. Detta förklaras inte bara genom 

vilka händelser som förekommer på en dag utan också på hur medierna jobbar. Utifrån 

det är det lätt att förstå varför medierna lyfter fram det som är lönsamt, lämpligt och 

lättsmält i stället för viktigare, tyngre nyheter (Nord, 2008, sid 22) 

I Jesper Strömbäcks rapport På nyhetsmediernas agenda kritiserar han dock dessa 

etablerade nyhetsvärderingsmodeller. Han menar att resultatet i den undersökning han 

gjort visar att det inte kan finnas någon övergripande formel för nyhetsvärdering, 

eftersom nyhetsurvalet varierar stort mellan olika medieformer och även inom de olika 

medieformerna (Strömbäck, 2008, sid 45).   

Han har i sin undersökning kvantitativt analyserat nyhetsinslag och förstasidesartiklar i 

ledande svenska nyhetsmedier med särskilt fokus på hot och risker. Han har bland annat 

undersökt vilken typ av nyheter som dominerar vart, hur personifierade nyheterna är 

och hur konkretiserade de är. 

Den enda faktor han menar att man inte kan se någon större skillnad på mellan de olika 

medier han undersökt (samma fyra tidningar som i den här uppsatsen, TV4 Nyheterna 

samt SVT:s rapport och Aktuellt) är om nyheterna handlar om hot och risker 

(Strömbäck, 2008, sid 46). 

3.3 Medielogik 

Uttrycket medielogik myntades av de amerikanska forskarna David L. Altheide och 

Robert P. Snow 1979. Enligt deras definition av begreppet är medielogiken en process, 

eller närmare bestämt en kommunikationsprocess, som medierna går igenom när de 

förmedlar nyheter och information. 

Så här skriver de själva: 
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"media logic consists of a form of communication: the process through which 

media present and transmit information. Elements of this form include the 

various media and the formats used by these media. Format consists, in part of 

how material is organized, the style in which it is presented, the focus or 

emphasis on particular characteristics of behavior, and the grammar of media 

communication." (Altheide och Snow, 1979, sid 10, citerad i Strömbäck, 1998, 

sid 16-17). 

De har för att kunna första media som en social kraft i samhället, så tänker de på media 

som en forma av kommunikation som har en egen logik. Medielogik är för dem ett sätt 

att se på och tolka sociala händelser. Logiken innehåller även ett underförstått 

förtroende att man kan kommunicera dagliga händelser genom olika former av media 

(Altheide och Snow, 1991, sid 8). 

De olika formerna kommunicerar sedan på olika sätt, till exempel inom tv där man gör 

skillnad på nyhetssändningar, påhittat drama eller komedi, vilket publiken är medvetna 

om. 

I sin bok Media Worlds in the Postjournalism Era från 1991 forsätter Altheide och Snow 

sitt resonemang från 1979 och utvecklar teorin. I sin slutsats där hävdar de att 

Medielogiken och dess olika format är något som numera är inkluderat i den logik som 

finns i alla sociala institutioner, men att man måste fortsätta forska om medielogiken 

eftersom den enligt dem är nondiskursiv och tagen för givet. De ser också medielogiken 

som något negativt för journalistiken som oberoende informatör.  

"Indeed, we have argued that so powerful is the media logic that it has 

effectively terminated journalism as an effective representation of independent 

events and meanings" (Altheide och Snow, 1991, sid 241). 

De talar alltså om journalistik som något som är beroende av mediernas logik.  

Håkan Hvitfelt har tolkat ytterligare en beskrivning av Altheide från boken Media 

Power från 1985. Enligt tolkningen innebär medielogik att det finns en 

"mediegrammatik" som outtalat styr hur medierna bör använda tid, hur olika 

innehållsenheter bör placeras och hur verbala och icke-verbala koder bör användas 

(Hvitfelt, H, 1989, sid 91). 
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Andra forskare har presenterat ett mer konkret sätt att se på medielogiken där 

journalistiska berättelser styrs av ett antal tekniker för att fånga publikens 

uppmärksamhet, att gestalta ett drama (Petersson och Carlberg, 1990, sid 97) . Den 

norske sociologen Gudmund Hernes anses som den som först beskrev teknikerna som 

är Tillspetsning, Förenkling, Polarisering, Intensifiering, 

Konkretisering och Personifiering, vilket han gjorde i sin bok Forhandlingsøkonomi og 

blandningsadministrasjon från 1978 (Strömbäck, 1998, sid 15-16). 

Flera av dessa tekniker angränsar till varandra, och de flesta är i sig någon form av 

förenkling. Men de står ändå som egna punkter i Hernes beskrivning. Jesper Strömbäck 

förklarar detta så här:  

”i och med att de fångar väsentliga aspekter som är självständigt verkande 

utöver sitt syfte att förenkla”(Strömbäck, J, 1998, sid 21). 

Jesper Strömbäck har själv i sin rapport Medielogik, Demokratilogik och det öppna 

samhällets villkor dessutom lagt till en punkt till Hernes sex; Stereotypisering. Denna 

punkt anser Strömbäck är motiverad eftersom stereotypisering av medieinnehåll tillför 

publiken information som oftast är omedveten i syfte att förenkla, och därför uppfyller 

kriterierna för att ses som en del av medielogiken. (Strömbäck, J, 1998, sid 21-22). 

Den svenske medieforskaren Lars Hultén pratar i boken Journalistikens villkor om något 

som till stora delar liknar teorin om medielogik. Men han talar i stället om de 

journalistiska berättelserna och dess egenskaper. Han menar att de olika teknikerna för 

att skapa intresse kring en berättelse i grunden bottnar i det journalistiska uppdraget 

som han delar upp i två delar; plikten att informera och lusten att berätta. Mixen mellan 

de både delarna ser dock olika ut beroende på redaktion, vilken typ av nyhet det är och 

även vem journalisten är. Dock ser han just berättandet och berättarteknikerna som 

journalistikens tjockaste grundpelare. Utan en bra berättelse kan en riktigt bra nyhet 

vara obegriplig för publiken (Hultén, 1996, sid 208-209).  

Han benämner de dramatiska beståndsdelarna i en berättelse som: 

Den oväntade händelsen; överraskningar, snabbt händelseförlopp och oväntade saker 

utgör dramatiska dimensioner.  

Polarisering och åsiktsmotsättning; provokationer och konflikter är spännande och 

dramatiskt laddade.   
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Tabun; han menar att det finns många saker, samtalsämnen och attityder som det är 

svårt att diskutera i samhället i allmänhet, just därför innehåller de dramatiska 

egenskaper när de väl kommer upp till ytan.  

Förenklingar och förtydliganden; Används av två anledningar: av pedagogiska skäl och i 

syfte att få en mer dramatisk laddning i berättelsen. Han menar att man i någon form 

som journalist måste förenkla, men utan att ljuga eller ge falska föreställningar.  

Eländes elände; Negativa händelser skildras ofta i media, olyckor, våldsbrott, katastrofer 

med mera har klara dramatiska egenskaper. 

Idyllvinkeln; Finns framför allt i underhållningsjournalstiken hävdar Hultén, han kallar 

det för en medveten dramatisk dimension, detta är en berättelse där de komplicerade 

frågorna får stå åt sidan för att plocka fram det mjuka och det gulliga i en berättelse. 

Hjältar och Icke-hjältar (skurkar); Hultén menar att behovet av skurkar och fiender är 

stort inom journalistiken, samma sak gäller för hjältarna. De plockas med fördel fram i 

förgrunden i en berättelse för att skapa dramatik. 

Intimisering och personorientering; Hultén menar att människan själv är människans 

största intresse, därför inkluderar även journalistiken detta i mångt och mycket. Det i 

sin tur lockar läsare och tittare. Inget blir mer dramatiskt än historier om människor 

(Hultén, 1996, sid 216-227). 

Medieforskaren Bengt Johansson sammanfattar medielogiken som den arbetslogik som 

medierna har i de dagliga rutinerna. Dels vad det gäller mediernas sätt och metoder att 

fånga publikens uppmärksamhet, och dels hur väl nyheterna är anpassade till mediets 

form. En nyhet kan anses som bra ju mer den passar in i mediets form. Han menar dock 

att medielogiken liksom ekonomiska villkor, ensam inte kan förklara varför en händelse 

får stort nyhetsvärde, men att den hjälper till att förklara det. Han skriver: "Men 

däremot kan de förklara varför vissa nyhetsmässiga händelser aldrig blir tryckta eller 

sända eller varför en händelse som relativt sett bedöms som mindre viktig eller 

intressant uppmärksammas i medierna" (Johansson, B, 2004, sid 238). Han menar också 

att medielogiken arbetar i två riktningar. Både mot publiken från medierna, men även 

från källorna till medierna. 
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3.3.1 Personifiering 

En stor del av alla artiklar, bilder och annat som publiceras i svenska dagstidningar är 

personifierade. 

Med personifiering menas att man ger en berättelse ett ansikte, vilket i sin tur möjliggör 

identifikation för läsaren/lyssnaren/tittaren så att man kan leva sig in i dennes 

situation. En berättelse kan vara ett fenomen, till exempel en sjukvårdskris, terrorism, 

läktarvåld och dagisköer. Att man utgår från en person gör i sin tur att en berättelses 

nyhetsvärde ökar (Strömbäck, 1998, sid 16; Petersson och Carlberg, 1990, sid 97; 

Hvitfelt, 1985, sid 162, sid 175).  

Detta är något som redaktioner runt om i landet givetvis är medvetna om, och arbetar 

även därefter, medvetet eller undermedvetet. Håkan Hvitfelt hävdar att framför allt 

tabloiderna (kvällspressen) arbetar medvetet med personifiering genom att ha policys 

som säger att man ska låta artiklarna handla om enskilda personer i så stor utsträckning 

som möjligt (Hvitfelt, 1985, sid 163). 

Senare har han gått ett steg längre då han skriver:  

”personifieringsprincipen är så framträdande i nyhetsförmedlingen att den bör 

betraktas inte bara som den dominerande vinklingsprinciper utan som ett av 

de mest grundläggande dragen hos den journalistiska formen” (Hvitfelt, H, 

1989, sid 107). 

Han menar alltså att det är mer regel än undantag att man personifierar nyhetsartiklar 

för att beskriva kollektiva, och ibland abstrakta, händelser. Han värderar detta som 

något positivt då han menar att medierna ofta lämnar saker obeskrivna och struntar i att 

förklara orsak och verkan för händelser om det inte finns agerande människor i 

nyheterna (Hvitfelt, 1989, sid 108). 

Håkan Hvitfelt går ytterligare ett steg till då han påstår att de människor som medierna 

väljer för att personifiera dessa saker inte är slumpmässigt utvalda, utan att de har 

speciella egenskaper. Han menar att det finns tre huvudkategorier av människor som 

personifieras. Elitpersoner, kända personer och okända personer (vanliga människor). 

Klassas man som elit har han/hon en ledande ställning inom politik, ekonomi, näringsliv 

samt administration, såväl nationellt som internationellt. Kända är de personer som inte 

tillhör kategorin elit men som ändå är välkända i inom massmedia, de har ofta figurerat i 
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andra sammanhang. Exempel på den här kategorin är musiker, skådespelare och 

idrottare. I kategorin okända människor placerar Hvitfelt de som inte passar in i någon 

av de andra kategorierna men som av någon anledning ändå hamnar i förgrunden. Detta 

beror oftast på att de varit med om något exceptionellt ovanligt eller har någon väldigt 

ovanlig egenskap (Hvitfelt, 1985, sid 166). 

Den tyske forskaren D. Schulz har definierat hur man kan avgöra graden av 

personifiering. Hans variabel har fyra värden och Håkan Hvitfelt använde denna skala 

under sin undersökning 1985 när han mätte hur personifierade huvudartiklarna var i 

sex dagstidningar. De olika värdena är: 

 I händelsen kommer endast opersonliga strukturella skeenden till uttryck: 

sakförhållanden eller abstrakta händelseförlopp är händelsens medelpunkter; 

personer förekommer inte. 

 Händelsen är övervägande abstrakt, strukturella skeenden står i förgrunden men 

personer deltar och nämns. 

 Händelsen är delvis abstrakt, men de handlande personerna står i förgrunden; 

strukturella skeenden uttrycks övervägande som handlande av personer. 

 En eller flera personer är händelsens handlande subjekt, orsak eller medelpunkt. 

(Schulz, 1976, sid 138, citerad i Hvitfelt, 1985, sid 164) 

Nyhetsgrafik innehåller ofta båda bild och text. Håkan Hvitfelt skriver att det är ”rimligt 

att anta att bilder, åtminstone delvis genomgår en likartad behandling som det skrivna 

materialet under nyhetsvärderingsprocessen”. Därför anser han att formeln för 

nyhetsvärdering också går att tillämpa på bilder. I På första sidan har han dock 

begränsat sig till att undersöka om bilderna på förstasidorna är personifierade. 

Resultatet visade att endast 14 procent av bilderna på förstasidorna var opersonliga. Av 

de bilder som innehöll personer så gjorde han skillnad på om det var identifierbara 

personer och oidentifierbara personer. I sin analys av resultatet skriver han att mönstret 

för vilka tidningar som använder sig mest av personifiering i sina bilder är detsamma 

som för graden av personifiering i artiklar, det vill säga att kvällstidningar (tabloider 

som han kallar det) använder sig oftare av tekniken personifiering än vad 

morgontidningar gör (Hvitfelt, 1985, sid 174-175). 
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Lars Hultén menar att människans egenintresse är anledningen till att personifiering 

tillämpas i media. Men han påpekar personifiering inte bara handlar om att använda sig 

av människor som förgrundsfigurer, utan det handlar också om hur man skildrar 

människan i fråga. Det är däri som dramat ligger, det essentiella som man kan peka på 

och säga att ”det där lockar läsaren”. Han tar upp hjälten och slagpåsen som vanliga 

dramatiska grepp för att locka läsaren. Han introducerar också begreppet intimisering, 

vilket syftar till när man gör avslöjanden med intima detaljer där man får komma nära 

och ibland överskrida en människas gräns till det privata och det förbjudna. Men i och 

med att gränsöverskridanden görs med jämna mellanrum så flyttas också gränsen för 

vad som räknas till ”förbjudet” (Hultén, 1996, sid 225-226). 

Hvitfelt presenterar ett antal anledningar till varför personifiering förekommer i så vid 

utsträckning och pekar på gamla historiefilosofiska traditioner där människans öde ofta 

påverkats av starka kungar eller andra starka personligheter. Det har framställts så att 

världens öde vilar i några starka personers händer. En annan förklaring han nämner är 

att personifiering kan ha en mer praktisk och konkret förklaring då journalistiken 

baserar sig mycket på intervjuer vilket gör det naturligt att det resulterar i inslag om 

enskilda personer. Hvitfelt menar också att personifiering är starkt sammankopplat med 

begriplighet och konkretisering (Hvitfelt, 1989, sid 108-109).  

3.3.2 Konkretisering 

Konkretisering är precis som de andra punkterna på Hernes lista ett sätt att förenkla. 

Men konkretiseringen är något mer komplext än så.        

Det innebär mer preciserat att man använder illustrerande exempel för att åskådliggöra 

större händelser och abstrakta skeenden. Det blir både enklare att rapportera och förstå 

om något som är konkret och går att ta på. Komplicerade och mer komplexa händelser 

kräver mer av både journalisten och medierna och dess format och publiken. Till 

exempel är det enklare att illustrera, skriva eller filma djur som ligger döda på savannen 

efter att ha svultit ihjäl än att försöka berätta om hela processen och alla påverkande 

faktorer. Dessutom ligger det i journalistikens natur att fokusera på det som är konkreta 

händelser i stället för det som är abstrakt (Petersson och Carlberg, 1990, sid 96; 

Strömbäck, 1998, sid 16; Strömbäck, 2008, sid 28). 
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Hvitfelt räknar Hernes kategori konkretisering som en form av förenkling och han 

menar att begreppet ligger nära tematisk och logisk enkelhet, vilket innebär att man 

undviker att beskriva abstrakta och allmänna saker. Det är ett sätt för media att göra det 

enklare för sig genom att beskriva ett enkelt problem än att beskriva vad som egentligen 

är en serie sammankopplade händelser, något som kräver abstrakta beskrivningar. Han 

menar att man prioriterar detaljer i stället för generella upplysningar och detaljer 

(Hvitfelt, 1989, sid 100).       

Det finns ganska begränsat med tidigare forskning kring just konkretisering av nyheter. 

I Jesper Strömbäcks studie från 2008 jämför han dock graden av konkretiseringen av 

nyheter hos just de fyra tidningar vi ska undersöka, samt tv-nyheter i Rapport, Aktuellt 

och TV4-nyheterna. Där använder han också begreppet händelseorientering för att 

beskriva samma fenomen.  

Hans resultat visar, på en övergripande nivå, stöd för tanken att nyhetsvärderingen 

präglas av en hög grad av konkretisering. Han menar också att det "illustrerar 

nyhetsjournalistikens svårigheter att hantera det som inte är konkret och lätt att 

illustrera eller fånga i ord". Han kunde också urskilja att kvällstidningarna använde sig 

av konkretisering i högre grad än vad morgontidningarna gjorde (Strömbäck, 2008, sid 

29). 

Han har mätt graden av konkretisering på en fyrgradig skala utefter vad nyheterna 

handlar om där statiska situationer räknas som minst konkretiserade och nyheter om 

konkreta händelser räknas som mest konkretiserade. Mellan dessa ställer han nyheter 

som handlar om dynamiska processer och situationer och uttalanden/språkhandlingar 

(Strömbäck, 2008, sid 28).  

3.3.3 Polarisering 

Polarisering betyder i Gudmund Hernes mening att man använder sig av kontraster i 

synsätt för att upprätthålla uppmärksamheten för en berättelse. (Strömbäck, 1998, sid 

15). 

Petersson och Carlberg räknar också det de kallar för konfrontationsjournalistik hit, där 

det går ut på gestalta konflikter som en kamp mellan några få parter (1990, sid 97). 

Medieforskaren Lars Hultén beskriver polarisering i sin bok "Journalistikens villkor" 

polarisering som en av berättelsens dramatiska egenskaper. 
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Hultén menar att polarisering i stort innebär att man på något sätt ställer åsikt mot 

åsikt. Denna konflikt är det som skapar en dramatisk laddning som publiken lockas. 

Hultén menar att detta är vanligt förekommande i samhället, och det i regel skapar 

spänning och intresse, vilket i sin tur leder till att journalisten utnyttjar det som ett 

element i sitt skrivande när man vill locka läsare. Enligt honom finns det två metoder 

som journalister använder för att skapa polarisering. Den första är att journalisten själv 

provocerar och utmanar någon för att skapa en situation när två åsikter står mot 

varandra. Den andra metoden är att man som journalist lockar företrädare för olika 

åsikter i en fråga till att debattera sina åsikter.  

Han menar att den senare är vanligare och att det finns en stor förförståelse utanför 

redaktionerna om hur polarisering verkar och vilka villkor som finns. Ofta vet aktörerna 

vad som gäller och man vet att polariseringen är ett sätt att skaffa sig uppmärksamhet. 

Båda dessa metoder kan ge journalisten nyttig kunskap som den senare kan använda för 

att skapa dramatik. 

Enligt Hultén kan polarisering vara ett sätt för journalisten att förenkla för publiken, 

vilket gör polarisering starkt kopplat till konkretisering (Hultén, 1996, sid 217-218). 

Hultén tar upp ett antal sätt att polarisera en nyhet i sin bok. Många av dem identifieras 

genom att använda stereotyper; vinnare och förlorare, hjälte och skurk, den maktlöse 

och maktfullkomlige, den gode och den onde, för att nämna några. För att kunna mäta 

polarisering har vi också tänkt använda oss av några stereotyper för att kunna analysera 

detta kvantitativt. Han nämner också att det finns både för och nackdelar med denna 

teknik för att framkalla en dramatisk laddning (Hultén 1996, sid 219). 

3.4 Begreppet nyhetsgrafik 

Många författare som tagit upp begreppet nyhetsgrafik har själva definierat det, det 

finns till synes ingen allmängiltig definition av begreppet, men flera punkter 

återkommer. Till exempel är det många som refererar till nyhetsgrafik som "ett tredje 

språk" (Lidman 2007, sid 102 citerad i Åberg, 2000, sid 11). Vi har själva definierat 

begreppet så det passar vårt syfte med den här uppsatsen. Till hjälp har vi använt oss av 

en sammanställning av definitioner skriven av Magdalena Åberg i hennes rapport från 

2000, "Nyhetsgrafik i dagstidningar". Då hennes definition är en sammanställning av 

totalt sex olika källor har vi delat upp den i punkter för att lättare få en överblick: 
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 Nyhetsgrafik är en grafisk bildpresentation med vars hjälp man vill förmedla 

fakta samt göra fakta lättare att förstå. 

 Nyhetsgrafik kompletterar text och bild. 

 Nyhetsgrafik är kunskapsförmedling och nyhetsjobb. 

 Nyhetsgrafik är verbovisuellt berättande och många refererar till det som ett 

tredje språk i tidningen jämte text och bild. 

 Nyhetsgrafik är en form av kunskapsbild. 

 Nyhetsgrafik kombinerar datorframställda bildelement med text. Ibland även 

fotografier. 

 Nyhetsgrafik kan kallas nyhetsgrafik om dessa kombinationer hjälper läsaren att 

förstå nyheten och texten. (Åberg, 2000, sid 11) 

NATS formulerade även begreppet ”nyhetsgrafik” i sin rapport från 1998 vilken skulle 

fungera som underlag för tidningar, deras definition löd: 

”Nyhetsgrafik är ett väsentligt element i tidningarna som kompletterande 

uttrycksform till text och andra illustrasjoner. Nyhetsgrafik är 

sammanställningar av tekst och tecknade eller datorframställda element, och 

kan också vara kopplad till bilder. Inte sällan är nyhetsgrafik enda tänkbara 

uttrycksmedel för att förklara och presentera komplicerade sammanhang.” 

(NATS, 1988, sid 9) 

För vår del, med dessa två definitioner i ryggen kommer vi att definiera nyhetsgrafik 

enligt följande, också anpassat till vår studie: 

Nyhetsgrafik återfinns på tidningarnas nyhetssidor, den är troligtvis framställd av en 

tecknare anställd av tidningen eller en nyhetsbyrå och syns mest sannolikt i formen av 

en karta, ett diagram, en illustration eller en kombination av de nämnda. 

Nyhetsgrafikens syfte är att komplettera text och/eller bild för att förklara komplicerade 

sammanhang. Den kan också ha till syfte att locka till läsning eller åskådliggöra fenomen 

på ett sätt som sparar både plats i tidningen och tid åt läsaren. 

Nyhetsgrafik kan mycket väl vara dekorativ men det är aldrig dess huvudsyfte och 

nyhetsgrafik innefattar inte vinjetter, färgade rutor eller tillägg i form av t.ex. bockar och 

kryss utan har en mer komplicerad uppbyggnad baserad på fakta.  
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För vår studie har vi delat upp den undersökta nyhetsgrafiken i fem kategorier som 

följer nedan:  

 Med Karta menas en bildlig representation som innehåller geografisk 

information. Till kartan kan det också finnas förklarande text. 

 Med Diagram menas en grafisk representation innehållande statistisk, 

kvantitativ information. Det kan vara till exempel tårtdiagram, linjära diagram 

och staplar. Diagram kan också ha förklarande text.  

 Med Illustration menas grafisk framställning av en situation, händelse eller 

fenomen. Den innehåller ingen geografisk eller statistisk information. De är 

också bildliga på det sätt at de liknar de objekt de ska representera. 

Till Illustrationer räknas också grafik där man kombinerat grafik med en verklig 

bild. I vissa fall kan de dock vara mer schematiska. Exempel på schematiska 

illustrationer är organisationsbeskrivningar, händelse- och 

konsekvensbeskrivningar. Illustrationer kan också ha förklarande text. 

 Med Kombinationer menas helt enkelt att grafiken innehåller två eller flera av 

de ovannämnda.   

 Med Övrigt menas grafik som inte passar in i någon av de övriga kategorierna 

men som fortfarande räknas till nyhetsgrafik. 

Denna definition är baserad på Outi Järvis definition av de olika typerna av nyhetsgrafik, 

med några små ändringar; Kategorin Diagram innefattar också det Järvi kallar Table 

graphs. Vi har också lagt till en kategori, Övrigt som funnits i syfte om vi skulle stöta på 

grafik som inte går in under någon av de övriga definitionerna. 
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4. Metod 

4.1 Design 

Vi vill med vår undersökning kunna jämföra hur de tidningar vi undersökt använder sig 

av nyhetsgrafik, samt kunna diskutera innehållet i grafiken utifrån teorier om 

nyhetsvärdering och medielogik. 

För detta anser vi att en kvantitativ metod passar bäst då vi vill kunna svara på frågor 

om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i vårt material (Esaiasson et 

al., 2007, sid 223).  

Vi har valt att undersöka grafik på nyhetsplats i tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter, Aftonbladet och Expressen under november månad 2009. Totalt har vi 

analyserat innehållet i 120 tidningar vilket totalt har varit 336 grafikenheter. 

Eftersom forskning kring detta område är begränsat i Sverige har vi när vi kodat grafik 

fått använda oss delvis av metoder som annars i första hand använts för att koda skrivna 

nyhetsartiklar, men också i viss utsträckning metoder som använts för att koda bilder. Vi 

har dock gjort justeringar så att de ska passa ändamålet på bästa sätt.  

Vi vill också diskutera grafikens innehåll utifrån teorier om medielogik och 

nyhetsvärdering. Vi har då valt at fokusera på personifiering, konkretisering och 

polarisering. Dessa tre är medialiseringstekniker som Hernes gav namn åt 1978. De är 

också starkt sammankopplade till nyhetsvärdering. 

Anledningen att vi valt att undersöka just dessa tre nyhetsfaktorer är att de går att 

undersöka kvantitativt på nyhetsgrafik. 

Vi har dock valt att inte undersöka huruvida nyhetsgrafiken också är tillspetsad, 

förenklad och intensifierad då en sådan undersökning skulle bli kvalitativ i och med att 

definitionerna av dessa egenskaper är mycket subjektiva. Vi har heller inte kunnat hitta 

någon tidigare forskning om just dessa grenar som skulle kunna hjälpa oss kringgå 

problematiken. Vi tänker heller inte undersöka om grafiken är Stereotypiserad, delvis av 

samma anledning, men också för att Strömbäcks resonemang kring stereotypisering 

ligger på en teoretisk nivå och han omsätter inte sina tankar i konkreta sätt att mäta hur 

något är stereotypiserat, något han också påpekar själv (Strömbäck, 1998, sid 21-22).  
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Vi använder oss dock av några förutbestämda stereotyper när vi undersöker 

polarisering som delvis är framtagna med stöd ur Lars Hulténs bok Journalistikens 

villkor (Hultén, 1996, sid 219). 

4.2 Urval 

4.2.1 Population 

För vår kvantitativa innehållsanalys av nyhetsgrafik använder vi oss av ett strategiskt 

urval av den totala populationen som är alla Sveriges dagstidningar. Vi har då valt de 

fyra av de fem största tidningarna i Sverige: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Den fjärde största tidningen är Göteborgs-Posten 

(Tidningsutgivarna 091214), men vi har valt dessa fyra dels på grund av att de är 

rikstäckande och dels på grund av att de producerar sin nyhetsgrafik själva. Dessutom är 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter konkurrerande med varandra, de är baserade i 

samma stad, de har ett liknande innehåll och slåss därför om samma läsare.  

Den andra anledningen är viktig då vi i vårt syfte och frågställningar vill undersöka 

frekvensen av olika specifika fenomen och kategorier i tidningarnas nyhetsgrafik 

(Esaiasson et al., 2007, sid 223). 

För kvällstidningarna fokuserar på respektive tidnings Stockholmsupplaga, då denna 

ibland innehåller fler sidor och dessutom trycks senare.  

För morgontidningarna har vi inte samma krav på stockholmsupplagan då vi misstänker 

att det handlar mer om planering och regionala nyheter. De trycks också så pass tidigt 

på respektive ort att sena nyheter inte har samma betydelse som för kvällstidningarna 

vilka kan hämta nyheter från långt fler medier (bl.a. morgontidningarna) än Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet innan de trycks.  

Vi hade i idéstadiet till studien en tanke om att sprida ut undersökningsmaterialet över 

ett år och undersöka en till två tidningar i månaden, men efter att vi testat vårt 

kodschema insåg vi att det skulle ta längre tid att få tag i undersökningsmaterialet än att 

göra själva undersökningen och beslutade därefter att i stället utöka antalet 

analysenheter till en hel månads upplaga av respektive tidning och samla dem i samma 

månad. Det vill säga 120 analysenheter jämfört med ca 60-80 och vi valde november då 

tidningarna är relativt färska när studien görs samt att vi då kan få en heltäckande bild 
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över hur tidningarna använder nyhetsgrafik under en specifik period, vilket i sin tur 

borde ge en bra bild över hur det ser ut övriga året också. 

4.2.1.1 Insamling av material 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för november fanns lättillgängliga på 

Kulturmagasinet i Sundsvall och vi undersökte tidningarna på plats under två dagar i 

början av december 2009. Detta material var respektive tidnings Norrlandsupplaga. Två 

nummer av Svenska Dagbladet och ett nummer av Dagens Nyheter saknades dock. Men 

dessa tre tidningar undersökte vi på Stockholms bibliotek för att komplettera och göra 

klart undersökningen till hundra procent, dock var de tre kompletterande tidningarna 

av Stockholmsupplagan. Det gick dock inte att se någon skillnad på dessa utan mängden 

grafik var som den genomsnittliga tidningen. 

Aftonbladet undersökte vi Stockholmsupplagan delvis på Stockholms bibliotek samt på 

plats, på Aftonbladets redaktion vid två tillfällen under december. Expressens 

stockholmsupplaga undersökte vi samtliga 30 tidningar på Expressens redaktion under 

en eftermiddag i december. 

4.2.2 Definition av nyhetssidor 

Vi har valt att endast fokusera på nyhetsgrafik i den mening att grafiken faktiskt 

återfinns på nyhetsplats i tidningen. För kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen 

innebär det att följande sidor valts bort: Ledarsidan, debattsidan/sidorna, insändare, 

helsidesannonser, kultur, sportbilagor, nöjessidor samt nöjesbilagor, krönikor vilka inte 

är kopplade till en nyhet, tv-sidor, väder, resesidor, sista- och förstasidan. I Aftonbladet 

räknar vi inte bonus-sidorna. 

För morgontidningarna gäller samma sak, men då de har en annorlunda uppdelning än 

kvällstidningarna kommer vi inte bara att analysera själva nyhetsdelen utan också deras 

respektive ekonomibilaga – DN ”Ekonomi” och Svenska Dagbladets ”Näringsliv”. Detta 

på grund av att dessa sidor innehåller nyheter i samma mening som ekonominyheter i 

till exempel Aftonbladets nyhetsdel gör. För dessa bilagor räknar vi dessutom 

förstasidan som en nyhetssida då de innehåller unikt material som inte återfinns i 

tidningen. 
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Vi har också valt att inkludera reportage och dokument i undersökningen då dessa ofta 

har nyhetsvärde och hamnar i tidningarnas "nyhetsspann". 

4.3 Validitet och reliabilitet 

4.3.1 Validitet 

Vi har haft som målsättning att ha en hög intern validitet i vår undersökning, det vill 

säga vi vill undersöka det vi faktiskt säger att vi undersöker (Esaiasson et al., 2007, sid 

63).  

Vad vi främst gjorde var att utveckla vårt kodschema samtidigt som vår teoridel. Vi hade 

från början en uppfattning om ungefär hur vårt kodschema skulle se ut, och visserligen 

är det i närheten av ursprungsplanen, bara att punkterna nu har fått en större 

förankring med vår teori. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt att kopiera 

operationaliseringar som andra, mer etablerade forskare, har använt tidigare (Esaiasson 

et al., 2007, sid 66). Detta förklaras närmare under punkten Utformning av kodschema. 

Sammantaget anser vi att detta ger oss hög validitet då vi saknar systematiska mätfel. 

Dock härstammar en del av punkterna från en annan typ av medieforskning som främst 

rör information i media om politik i artiklar och tv/radio-inslag, till exempel 

polarisering, och har förmodligen (en gissning baserat på vårt insamlande av material) 

aldrig använts inom forskning av nyhetsgrafik förut.  

Detta gör det såklart svårt att undersöka kvantitativt inom en ny forskningsgenre och 

dessutom i samtliga nyhetsgenrer men vi har löst detta med en övrigt-kategori för de fall 

där analysenheten uppenbarligen är polariserad men inte på ett sätt som går att 

beskriva med våra kodinstruktioner. 

4.3.1.1 Intern validitet 

Det finns två typer av slutsatser, beskrivande och förklarande (Esaiasson et al., 2007, sid. 

64). För vår undersökning gäller att vi endast kan dra beskrivande slutsatser och vi 

behöver alltså inte komplettera vår resultatanalys med en orsaksmodell (Esaiasson 

2007, sid. 64). Men då vi anser att vi har en god koppling mellan vårt syfte, våra 

frågeställningar, vår teoretiska bakgrund samt vår metod så anser vi att vi har god 

intern validitet och kan dra giltiga slutsatser utifrån vår undersökning om det vi har 

undersökt.  
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4.3.1.2 Extern validitet 

Vi har inte haft som ambition att kunna dra generella slutsatser om all nyhetsgrafik, och 

vårt urval av analysenheter är heller inte tillämpat för det, alltså har vår undersökning 

låg extern validitet (Esaiasson et al., 2007, sid 64). Men vi hoppas kunna se tendenser på 

hur nyhetsgrafik används i nutid och analysera dessa då vårt undersökningsmaterial är 

relativt stort sett till en kort tidsperiod (en kort tidsperiod är här t.ex. tre sista 

månaderna av 2009). 

4.3.2 Reliabilitet 

För att vår undersökning ska ha god reliabilitet innebär det att vi saknar slumpmässiga 

mätfel (Esaiasson et al., 2007, sid 70). För att säkerställa att vi har god reliabilitet 

kommer vi att utföra ett interkodareliabilitetstest där vi själva kodar om en 

slumpmässigt utvald del av materialet. Om resultatet överensstämmer med det vi 

tidigare fått kan vi anse att vi har god reliabilitet (Esaiasson 2007, sid. 71).  

4.3.2.1 Reliabilitetstest 

Efter att vi gjort klart själva studien gick vi tillbaka och gjorde ett 

interkodareliabilitetstest (Nilsson, 2000, sid 135) på sex tidningar (fem procent av det 

totala antalet tidningar). När vi jämförde resultatet visade det på en skillnad. Efter en 

snabb koll visade det sig vara en felskrivning. En analysenhet hade hamnat under 

kategorin Dynamisk grafik i stället för Statisk grafik. Vi tror dock inte att detta fel kan ha 

hänt på många ställen eftersom vi varit mycket noggranna under den stora studien. Just 

detta fel är också i vår mening av ringa betydelse då vi i resultat och analys räknat dessa 

kategorier som väldigt lika varandra. 

4.4 Utformning av kodschema 

Vårt kodschema och vår kodinstruktion är utformade med en del hjälp från andra 

tidigare studier där man undersökt ungefär samma saker som vi gjort, men på 

nyhetsartiklar och tv-inslag. Det vi då har fått göra är att anpassa variablerna så att de 

går att använda för att undersöka just nyhetsgrafik.  

En sak som kan behöva klargöras är en punkt i kodschemat vi valt att kalla Bärande eller 

tillägg. Det syftar alltså på om den kodade grafiken är bärande eller ett tillägg. Med 
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bärande menar vi att grafiken i sig är något eget som inte direkt behöver kopplas till 

någon artikel utan att den innehåller självständig information som inte återkommer på 

annat håll. Är den ett tillägg betyder det att informationen i grafiken fungerar som något 

fördjupande i kombination med artikeln, informationen är till för att komplettera 

artikeln. 

Punkt för punkt på kodschemat så har vi tänkt så här: 

 Tidning: Här anger vi helt enkelt vilken tidning vi undersökt. 

 Datum: Här anger vi vilket datum i november det är plus veckodag. 

 Antalet nyhetssidor i tidningen: Anges bara med siffror efter definitionen som 

finns i kodinstruktionen. Vi har specificerat vilka sidor som är nyhetssidor 

noggrant eftersom det är just grafiken på nyhetsplats vi är intresserade av, inte 

något annat.  

 Typ av grafik: Det finns fem alternativ definierade i kodinstruktionen. Dessa 

har utformats med stöd i tidigare forskning av Outi Järvi. Hans definition av 

begreppet nyhetsgrafik har vi använt som mall men vi har gjort om den lite. Han 

använder sig av fem kategorier, varav tabeller och statistiska grafer (diagram) 

räknas som två. Vi har helt enkelt gjort dessa till en kategori i stället på grund av 

att vi tycker att tabeller inte tillhör kategorin nyhetsgrafik över huvud taget 

eftersom det är mer baserat på text än grafiska element. 

 Antal av varje grafik: Anges med en siffra för hur många av varje typ som 

förekommer i den undersökta tidningen. 

Dessa variabler är våra formvariabler eller identifikationsvariabler, de som visar formen 

på våra analysenheter, hur de ser ut i verkligheten. Resten av variablerna är 

våra innehållsliga variabler (Esaiasson et al., 2007, sid 230; Nilsson, 2000, sid 131). 

 Vilken journalistisk genre tillhör grafiken: Anger vilken huvudsaklig genre 

grafiken tillhör. Är framtagen med hjälp av Håkan Hvitfelts undersökning från 

1985 (Hvitfelt, 1985, sid 136) som mall, men vi har tagit bort några samt lagt till 

några egna på grund av egna erfarenheter av nyhetsgrafik. Vi vill kunna se i vilken 

genre som man använder sig mest av grafik. 

 Har grafiken en byline: Anger vem som gjort grafiken, eller om det inte finns 

någon indikation på vem som gjort den. Det är värt att poängtera att den punkten 
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endast är relevant då vi i vårt urval gör klart att vi valt Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet delvis på grund av att de har egna 

nyhetsgrafiker. 

 Är grafiken bärande eller används den som tillägg: Är förklarad delvis i stycket 

ovanför denna lista. Anger helt enkelt vilken roll grafiken har. Detta har vi 

undersökt för att hjälpa till att skapa en bild av hur man använder grafik. Som 

Pettersson och Strand skriver så tar grafik ofta inte så stor plats utan ingår i ett 

större sammanhang. Detta tycker vi är relevant att undersöka då det kan vara en 

indikator på hur mycket man förlitar sig på grafiken, om man vågar ha en bärande 

grafik i stället för en bild till exempel. 

 Finns människor i grafiken: Här anges på vilket sätt personerna förekommer i 

grafiken. Det som bör sägas är att vi inte har något teoretiskt stöd för vilket 

alternativ som kan ses som "mer personifierat" än något annat, men att vår 

uppfattning är att en bild är klart mer personifierad än en teckning, en teckning är 

mer personifierad än om en människa nämns i text. Alternativet kombination anger 

att det förekommer människor på mer än ett sätt i grafiken. Vi har också döpt om 

kategorin Vanliga människor till Okänd vilket i princip innebär att vi lagt till några 

typer av människor som kan ingå i den kategorin. 

 Vem är människan/människorna på bilden: Anger vem eller vilka personer som 

förekommer i grafiken. Alternativen är utformade delvis med hjälp av de variabler 

Håkan Hvitfelt använde sig av 1985 (Hvitfelt, 1985, sid 166), men med några 

modifikationer. Vi har plockat ut politiker från kategorin elitperson och gjort en 

egen kategori för det. Detta därför att vi med hjälp av vår testkodning och egna 

tidigare erfarenheter insett att politiker förekommer ofta i grafik.  

 Vilken grad av personifiering finns: Här anges hur pass personifierad grafiken är 

med fyra variabelvärden. Dessa värden har vi definierat med hjälp av tidigare 

undersökningar av Hvitfelt och Strömbäck (Hvitfelt, 1985, sid 164-165 samt 

Strömbäck, 2008, sid 27-28) men vi har gjort några egna mindre ändringar. Vi 

talar om människor som deltar passivt eller aktivt i grafiken, i stället för som i 

Hvitfelts fall om människor "deltar och nämns", eller om de "står i förgrunden". 

Anledningen till att vi valt att undersöka just personifiering är att det är ett väl 

erkänt grepp som journalister använder sig av för att locka läsare. Det finns också 
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mycket tidigare forskning kring personifiering som gjort det enkelt för oss att hitta 

operationella indikatorer som omsätter teorin till handling. 

 Är grafiken polariserad: Anges med sex förutbestämda alternativ som är 

baserade på stereotyper som Lars Hultén beskriver i Journalistikens 

villkor (Hultén, 1996, sid 219). Denna kategori skulle kunna ha massor med 

svarsalternativ, men vi har plockat ut de som vi i förväg trodde skulle vara vanliga. 

De som faller utanför dessa hamnar i kategorin övrigt. 

 Är grafiken konkretiserad: Anger i vilken grad grafiken är konkretiserad. Här 

har vi använt Jesper Strömbäcks modell från rapporten På nyhetsmediernas 

agendor som mall (Strömbäck, 2008, sid 28-29). Vi har dock anpassat 

kodinstruktionerna för nyhetsgrafik.  

4.5.1 Test av kodschema 

Innan vi startade vår undersökning gjorde vi en pilotstudie där vi testade vi kodschemat 

på tio slumpvis utvalda exemplar fördelat på de fyra tidningar som ingår i vår studie. 

Efter testet var vi tvungna att definiera om vilka sidor som räknas som nyhetssidor samt 

lägga till ett variabelvärde i punkt tolv angående polarisering, vilket var Ja, övrigt. Vi lade 

också till variabelvärdet Kombination under punkt nio.  I övrigt fungerade kodschemat 

som beräknat på det cirka tiotal nyhetsgrafiska enheterna som ingick i testet. 

4.6 Metodproblem 

4.6.1 Medielogik/Nyhetsvärdering vs Nyhetsgrafik 

Ett problem i vår studie är att det helt enkelt inte finns något att utgå ifrån, väldigt lite 

tidigare forskning, väldigt lite teori. Dessutom har vi valt att lägga vikt vid teorier om 

medielogik och nyhetsvärdering, som egentligen inte är utformade för nyhetsgrafik. Ett 

ytterligare problem som uppkommer när vi väljer att undersöka nyhetsgrafik 

kvantitativt med medielogiken och nyhetsvärdering som grund är just att dessa i sig är 

något kvalitativa. Vi tror dock att vi lyckats anpassa våra operationella indikatorer på 

rätt sätt. 

Vi har valt bort delar av medielogiken på grund av att den helt enkelt inte är 

anpassningsbar på nyhetsgrafik som del i ett större sammanhang och andra delar av 

medielogiken har vi kvantifierat för att kunna få ett kvantitativt resultat i en 
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undersökning som med fördel skulle gå att göra kvalitativt. Dock skulle det kräva väldigt 

mycket mer tid, och förmodligen mer arbete då vi skulle blivit tvungna att undersöka en 

större del av nyheten – inte bara grafiken. 

4.6.2 Ekonomibilagor i DN och SvD 

Ett metodproblem som uppstod under undersökningens gång är hur tidningarna delar 

upp sina nyheter. I kvällstidningarna kommer de flesta sidor vilka vi klassificerat som 

nyhetssidor i ett flöde till skillnad från morgontidningarna med sina ekonomibilagor där 

de särskiljer ekonominyheterna. Just att de har dessa bilagor innebär att de mer eller 

mindre är tvingade att producera ett visst antal ekonominyheter varje dag. För vår del 

innebär det följande: 

 Morgontidningarna har fler grafiska moment som hamnar inom nyhetsgenren 

ekonomi. 

 Morgontidningarna har fler diagram då diagram mer eller mindre är en form i 

vilken man beskriver ekonomi i. 

 Morgontidningarna har ett större antal grafiska moment än kvällstidningarna både 

totalt och räknat per 100 nyhetssidor, eventuellt på grund av ekonomibilagorna. 

Varför vi påpekar detta är för att understryka att vi har räknat ekonominyheter som 

"nyheter" då t.ex. ett uppslag Saabaffären i en Expressen givetvis skulle räknas som två 

nyhetssidor, och vi måste då ta med respektive morgontidnings ekonomibilaga. Samt så 

påpekar vi detta för att det inte ska gå att generellt hävda att t.ex. DN har mer grafik än 

Aftonbladet. Däremot går det att jämföra SvD och DN eller Aftonbladet och Expressen på 

detta sätt enligt vår studie. 

Vi ser inte detta som ett problem som påverkar vår studie negativt, utan det är snarare 

en intressant iakttagelse och vi bearbetar just genren "ekonomi" lite extra under 

resultatanalysen (se 5.3). Är fallet så att morgontidningarna helt enkelt har mer 

nyhetsgrafik så är det så verkligheten såg ut då undersökningen utfördes enligt vårt 

urval. 
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5. Resultat och analys 

Vi kommer i följande avsnitt att presentera resultatet av vår undersökning och tolka 

dessa. 

Vi har inte haft något bortfall i vår undersökning. Siffror i diagrammen är avrundade till 

en decimal. Det gör att den totala procentsatsen kan variera mellan 99,8 och 100,1 

procent. 

N-talet för alla diagram med siffror räknat totalt för alla tidningar är 336. N-talet för 

diagram för respektive tidning är Aftonbladet: 67, Expressen: 52, Dagens Nyheter: 129, 

Svenska Dagbladet: 88. 

5.1 Grafiktyper 

Som diagrammen nedan visar så är kartor den vanligaste typen av grafik sett till hela 

undersökningsmaterialet. Det är också den vanligaste typen av grafik i tre av de fyra 

undersökta tidningarna, undantaget är Svenska Dagbladet där diagram var vanligare. 

Noterbart är att staplarna för kartor för de båda kvällstidningarna, Aftonbladet och 

Expressen, är betydligt större än alla andra staplar, medan för morgontidningarna, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter så är även antalet diagram högt, i Svenska 

Dagbladet alltså till och med högre än för kartor. En trolig anledning till detta är att vi 

analyserat dessa tidningars ekonomi och näringslivssidor. På de sidorna har vi noterat 

att det används många diagram, exempelvis av typen "Så mycket har värdet per aktie 

ökat den senaste tiden". 

Kombinationer är den tredje vanligaste typen av grafik, men enligt våra iakttagelser 

under arbetets gång så är den gemensamma nämnaren i kombinationerna i de allra 

flesta fall illustrationer. Alltså illustrationer tillsammans med en karta eller diagram. 

Detta betyder alltså att det redovisade antalet illustrationer alltså är något mindre än 

vad det faktiska antalet illustrationer i tidningarna är, eftersom några illustrationer 

faller under kategorin kombinationer. 

Sammantaget så kan man se att fördelningen mellan de olika grafiktyperna påminner 

mycket om det resultat som Outi Järvi nådde med sin undersökning av Helsingin 

Sanomat 2001 (2002, sid 13). Kartor är den största kategorin även i hans undersökning, 

därefter kom statistiska grafer, något som vi döpt om till diagram. Vår kategori 
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illustrationer och hans motsvarande kategori images skiljer det endast några 

procentenheter.  

Man ska dock ta i beaktning att hans undersökning är gjord i Helsingin Sanomats alla 

delar, inklusive sport, resesidor med mera. Vår undersökning är bara fokuserad på 

nyhetssidor.  
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                                                                                       Figur 1 

Typ Kartor Diagram Illustration Kombination Övrigt Totalt 

Antal 149 109 22 55 1 336 

Procent 44,3 32,4 6,5 16,4 0,3 100 

Figur 2                                                                                                      Figur 3 
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Figur 4                                                                              Figur 5 

Figur 1,2,3,4 och 5. Här syns hur många grafikenheter av respektive typ som vi 

analyserat, först totalt och sedan tidning för tidning. Tabellen under Figur 1 visar 

procentsatserna för de olika grafiktyperna. 

5.2 Nyhetsgrafik per 100 sidor     

Diagrammen nedan visar att Dagens nyheter är den av de fyra tidningarna som har mest 

grafik per sida på nyhetsplats. Där finns grafik på i snitt var femte nyhetssida. De andra 

tre tidningarna ligger efter. Svenska Dagbladet kommer tvåa med dryga tolv enheter per 

100 nyhetssidor, därefter Aftonbladet med dryga tio och sist Expressen med nio och en 

halv enhet per 100 nyhetssidor.  

Om man räknar det totala antalet grafikenheter, i förhållande till antalet grafikenheter 

per 100 nyhetssidor så finns det stora likheter. Alla placeringar är detsamma och 

antalen grafikenheter stämmer också bra överrens. Skillnaden i antalet nyhetssidor är 

heller inte så stor. Idén med att räkna om antalet grafikenheter till antalet grafikenheter 

per 100 sidor fick vi av Strand och Pettersson (2004, sid 16), men eftersom de har 

definierat nyhetsgrafik på ett annorlunda sätt än vad vi gjort (de räknar väldigt mycket 

som grafik, exempelvis vinjetter) så går våra resultat inte att jämföras med deras. Våra 

resultat kan däremot fungera som någon form av grund för andra undersökningar i 

framtiden. 
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Eftersom det inte finns någon undersökningen av det här slaget sedan tidigare angående 

just nyhetsgrafik så vet vi heller inte om våra resultat kan anses vara normala eller 

väntade. 

Figur 6. Diagrammet visar hur många 

grafikenheter som varje tidning har 

per hundra nyhetssidor. Detta har vi 

räknat ut genom att ta varje tidnings 

totala antal grafikenheter och delat det 

med antalet nyhetssidor och sedan 

multiplicerat med 100. 

  

 

Figur 6 

5.2.1 Små kartor har ingen byline 

Diagrammet nedan visar hur stor del av alla grafikenheter som har byline, fördelat på 

respektive tidning. 

Anledningen till att vi tog med just denna punkt i vårt kodschema var för att se varifrån 

grafiken härstammar ifrån. Alltså om den produceras lokalt på redaktionen eller köps in 

av byråer. Då i princip all grafik antingen saknade byline eller hade en persons namn 

alternativt namnet på tidningen förutsätter vi att samtliga tidningar producerar sin 

grafik själva. Dagens Nyheter hade byline på strax över hälften av alla grafikenheter, 

Svenska Dagbladet på nära 40 procent, Aftonbladet dryga 30 procent och Expressen på 

11,5 procent. En iakttagelse är att större grafiska moment ofta har en byline medan 

mindre grafikenheter så som kartor sällan har en. Sett till punkt 5.2.2 (se nedan) går det 

att se likheter på till exempel Dagens Nyheter och Expressen, då DN har störst del 

bärande grafikenheter av de undersökta tidningarna samt störst del bylines och 

Expressen en väldigt liten del bärande grafik och få bylines.  
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Figur 7. Diagrammet visar i procent hur 

stor del av antalet grafikenheter för 

respektive tidning som har en 

grafikbyline. Det vill säga ett namn på 

personen, tidningen, eller grafikbyrån 

som gjort grafiken. 

     Figur 7 

5.2.2 Bärande och tilläggsgrafik 

Diagrammet nedan visar hur många grafikenheter som är bärande respektive tillägg, 

fördelat på respektive tidning. 

Med bärande grafik menar vi grafik som istället för att komplettera texten dominerar på 

sidan eller uppslaget och artikeln kan ses som ett komplement till grafiken eller som en 

helt egen historia, vid exempelvis reportage (En grafik som informativt beskriver en stor 

och viktig process med mycket fakta och en text om hur människor påverkas av detta 

med intervjuer och lite fakta). Vanligt är att det finns text i grafiken som guidar läsaren 

igenom denna. 

Tilläggsgrafik å andra sidan är fysiskt mindre grafiska moment som exempelvis en liten 

karta eller ett diagram över en enskild aktiekurs. 

En iakttagelse vi gjorde var att de flesta bärande grafikenheter vi hittade hamnade 

antingen inom "Illustrationer" eller "Kombinationer" och var det en kombination så 

ingick ofta en illustration i denna. Vi lade också märke till att man ofta blandar 

bild/bilder med grafik i dessa. 

I vår undersökning var Dagens Nyheter den tidning som har störst del bärande grafik 

med strax under 25 procent sett till samtlig grafik i tidningen. Tätt därefter följer 

Aftonbladet med dryga 22 procent och Svenska Dagbladet med dryga 19 procent. 

Expressen ligger långt under de tre nämnda med endast 7,7 procent bärande grafik. 
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Om vi hade undersökt bilder (alltså fotografier) tillsammans med grafik så hade det 

troligtvis visat att Aftonbladet i många fall har både grafik och bild när det gäller dessa 

"bärande" grafikenheter, medan i morgontidningarna har bilden ersätts med grafik. 

Notera att detta en gissning utifrån våra iakttagelser och inget som vi kan styrka med 

empiri. 

Pettersson och Strand menar att grafik ofta inte tar stor plats och att det oftast ingår 

som en del av ett större sammanhang (2004, sid 18). Vårt resultat visar också att i de 

flesta fall är grafiken tillägg. Men delen grafik som är bärande måste anses vara relativt 

stor. 

 

Figur 8. Diagrammet visar i procent hur 

stor del av antalet grafikenheter för 

varje tidning som kan räknas som 

bärande respektive som tillägg.  

 

     Figur 8 

5.3 Genre 

Undersökningen har som man kan se i diagrammen nedan nedan visat att det finns stora 

skillnader mellan de olika tidningarna och inom vilka genrer de använder grafik. 

Skillnader syns också tydligt mellan kvällstidningarna (Expressen och Aftonbladet) och 

morgontidningarna (SvD och DN). I Kriminal, Olyckor och Hälsa & Sjukdom har 

kvällstidningarna betydligt mer grafik än morgontidningarna, medan 

morgontidningarna har betydligt mer grafik i Ekonomi, Krig & Konflikt och Vetenskap.  

Inom genren Politik har samtliga tidningar relativt mycket grafik. Kategorin Övrigt är 

väldigt stor för framför allt Expressen, men eftersom den kategorin innehåller grafik 

som handlar om flera olika saker kan den inte räknas som stor i förhållande till övriga 

kategorier. 
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Det framgår också att man inom vissa genrer inte använt grafik särskilt stor 

utsträckning, och i vissa fall inte alls. 

Enligt första punkten Hvitfelts nyhetsvärderingsformel så är det större chans att något 

ska bli en stor nyhet om den handlar om politik, brott, ekonomi eller olyckor (Hvitfelt, 

1985, sid 216).  

Vår undersökning visar att det finns vissa likheter med den och vilka nyheter som har 

tillhörande grafik. Som Figur 10 visar så är det totala antalet grafikenheter störst i 

kategorierna Ekonomi och Politik. Brott, eller Kriminal som vi valt att kalla det, kommer 

på fjärde plats. Det som inte stämmer är Olyckor som kommer först på åttonde plats. I 

stället kommer grafik om Miljö & Klimat på tredje plats. 

Något vi måste ha i åtanke är dock det metodproblem vi tagit upp tidigare, just att 

morgontidningarnas stora antal grafikenheter inom genren Ekonomi kan bero på att de 

har egna ekonomibilagor som ska fyllas varje dag och som innehåller många 

grafikenheter av typen diagram. Att jämföra med kvällstidningarna som har få 

grafikenheter inom genren Ekonomi. Inte minst Expressen som inte har några alls. Men 

faktum kvarstår att även om vi skulle leka med tanken att vi räknade bort all grafik som 

går under genren Ekonomi för samtliga tidningar så skulle fortfarande 

morgontidningarna ha mer grafik överlag än kvällstidningarna.  
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Figur 9 

Figur 9 . Figuren visar i vilka genrer som de analyserade grafikenheterna tillhör i 

respektive tidning.   

Figur 10 

Figur 10. I diagrammet är samtliga analysenheter i undersökningen redovisade 

tillsammans, det vill säga för samtliga tidningar, uppdelade efter genre och 

redovisade i procent.  
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5.4 Är nyhetsgrafiken personifierad? 

5.4.1 Finns människor i grafiken? 

Vår undersökning visar som man kan se i diagrammen nedan att människor inte är så 

vanliga i grafiken på nyhetsplats. I all grafik vi undersökt är knappa fyra femtedelar helt 

utan människor inblandade. Andelen grafik som faktiskt innehåller människor ligger på 

som mest cirka 30 procent (Aftonbladet) och som minst cirka 15 procent (SvD). 

Tittar man på vilket sätt människor förekommer så är det vanligaste att de förekommer 

på bild, därefter tecknade människor, därefter i text och sist kom kombinationer av två 

eller flera sätt. 

Morgontidningarna har något mindre människor än vad kvällstidningarna har. Framför 

allt så har kvällstidningarna oftare med människor på bild.  

Det är något vi kunde ana tack vare tidigare undersökningar av Hvitfelt (1985, sid 165) 

och Strömbäck (2008, sid 27). Hvitfelt menar ju bland annat att kvällstidningarna till och 

med har policys som säger att man ska fokusera på människor i sin journalistik.  

Jämför vi däremot andelen grafik med personer i mot andelen personifierade artiklar 

som Hvitfelt och Strömbäck identifierat i sina undersökningar så skiljer sig resultatet 

mycket. Siffrorna är i princip omvända. Det visar att nyhetsgrafik inte är personifierad i 

lika stor utsträckning som nyhetsartiklar som Hvitfelt och Strömbäck undersökt. 
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Figur 11 (ovan)    Figur 12 (ovan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 (ovan)   Figur 14 (ovan) 

Figur 11, 12, 13 och 14. Diagrammen visar på vilket sätt människor förekommer i 

grafiken i respektive tidning. Kategorin Inga människor finns med för att det 

skulle bli enklare att räkna ihop antalen och för att kunna kontrollera att siffrorna 

stämde.  
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Figur 15 

Figur 15. Diagrammet visar på vilket sätt människor förekommer i grafik 

sammanräknat alla undersökta tidningar. 

5.4.2 Vilka människor finns i grafiken? 

Hvitfelts undersökning från 1985 visade att elitpersoner var de mest förekommande i 

förstasidesartiklarna, följa av vanliga (okända) människor, flera människor (kollektivt) 

och sedan kända personer. Vår undersökning visar att det ser annorlunda ut för grafik 

på nyhetsplats. 

De mest förekommande människorna i vår undersökning som man ser i diagrammet 

nedan tillhör kategorin Okänd, följd av Politiker och Elitperson. Kategorin Kändis 

förekommer minst.  

Vi måste också ha i åtanke det som vi berättar på föregående punkt, nämligen att det 

totalt är nästan 80 procent av den undersökta grafiken som inte innehåller några 

människor alls. Att jämföra med Hvitfelt, i hans undersökning var det bara fem procent 

av artiklarna som inte innehöll människor (1985, sid 166). 

Sammantaget så kan man säga att de grafikenheter där det finns människor inte följer 

samma mönster som nyhetsartiklar från Hvitfelts studie. 
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Figur 16 

 Figur 16. Figur 16 visar vilka kategorier av människor som förekommit i grafiken 

i vår undersökning. Färgerna representerar vilken tidning det är, bakom varje 

tidningsnamn står antalet grafikenheter med personer i totalt för varje tidning. 

5.4.3 Grad av personifiering 

Vår undersökning av graden av personifiering i grafik på nyhetsplats visar i diagrammen 

nedan att den vanligaste graden av personifiering, när personer förekommer, är totalt 

sett personer som deltar passivt. Det vill säga den näst lägsta graden av personifiering. 

Det är också det vanligast förekommande i tre av tidningarna. Undantaget är Expressen 

där Personer är orsak är den vanligast förekommande graden av personifiering. 

Den kategorin förekommer oftare hos kvällstidningarna än hos morgontidningarna. 

Jämför man förhållandena mellan de tre olika graderna av personifiering som är 

redovisade i diagrammet så finns vissa likheter mellan dessa och de resultat Hvitfelt 

nådde 1985 (sid 165). Hans undersökning visade att cirka 45 procent av artiklarna har 

den näst lägsta graden av personifiering, följt av 22 procent för näst högsta graden, och 

28 procent hade den högsta graden av personifiering. Nämnas bör då att Deltar 

passivt är den näst lägsta graden, Deltar aktivt är den  

Graden av personifiering ska dock speglas mot antalet grafikenheter som helt saknar 

människor vilket är mycket högre för samtliga än vad Hvitfelt uppmätte. 
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Jämfört med den undersökningen är alltså nyhetsgrafik väldigt lite personifierad, men 

den del som är personifierad följer samma mönster och principer som artiklarna i 

Hvitfelts undersökning, med Expressen som undantag. 

 

Figur 17  Figur 18  Figur 19  Figur 20 

Figur 17, 18, 19 och 20. Figurerna visar graden av personifiering för respektive 

tidning. 
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5.5 Polarisering 

Intressant med resultatet som syns i diagrammen nedan är att alla de undersökta 

tidningarna har ungefär lika stor andel polariserad grafik på nyhetsplats. Det som skiljer 

tidningarna åt är sättet de polariserar grafiken. Mellan SvD och DN går det att se ett 

mönster där förutom kategorierna Övrigt och Nej så är det kategorierna Politisk 

åsikt och Maktförhållande som är vanligast. Mellan kvällstidningarna finns dock inget 

mönster då varje kategori varierar utom Övrigt som innehåller flera olika typer av 

polarisering och därför inte ska övervärderas. Med tanke på det så är det svårt att 

avgöra vilken typ av polarisering som är vanligast. 

Samma sak gäller om vi tittar på en jämförelse mellan kvälls- och morgontidningarna. 

Det fins små skillnader vad det gäller vilken typ av polarisering som är vanligast, men 

totalt sett är andelen polariserad grafik ungefär den samma. 

Hultén skriver att polarisering är ett vanligt grepp som journalister använder för att 

skapa dramatik (Hultén, 1996, 217), däremot har han inte själv undersökt exakt hur 

vanligt det är. I vår undersökning är dock cirka 40 procent av all grafik på något sätt 

polariserad, vilket kan anses vara en stor del. 

Figur 21  Figur 22      Figur 23     Figur 24 
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Figur 21, 22, 23, 24 och 25. Diagrammen 21-24 visar hur stor andel av grafiken i 

respektive tidning som är polariserad och på vilket sätt.  

Figur 25 

Diagram 25 visar en jämförelse mellan kvällstidningarna och morgontidningarna 

för deras andel polariserad grafik.  

5.6 Konkretisering 

Resultatet av vår undersökning visar nedan att det finns tydliga skillnader i hur 

konkretiserade kvällstidningarna respektive morgontidningarna är i sin grafik på 

nyhetsplats. Om man tittar på de två minst konkretiserade kategorierna 

(Statisk och Dynamisk grafik) så ligger morgontidningarna före i båda. Och tvärtom 

gäller för de mest konkretiserade kategorierna där kvällstidningarna leder i båda. Alltså 

använder sig kvällstidningarna av konkretisering i sin nyhetsgrafik i högre grad än vad 

morgontidningarna gör. Detta gäller dock generellt då man genom att titta på tidning för 

tidning kan se att det finns vissa undantag, till exempel så har både Aftonbladet och 

Expressen mer statisk grafik än vad SvD har.  
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Men sammantaget, kvällstidningar ställda mot morgontidningar så påminner resultatet, 

framför allt i de två ytterkategorierna, proportionerligt om resultatet i Strömbäcks 

studie från 2008 (sid 29). Dock finns skillnader i andelen procent. 

Jämför man procentuellt så måste vi säga att det förekommer lite konkretisering i 

nyhetsgrafik jämfört med de artiklar som Strömbäck undersökt. 

Figur 26            Figur 27          Figur 28       Figur 29 

Figur 26, 27, 28, och 29. Figur 26-29 visar andelen konkretiserad grafik i 

respektive tidning redovisat i procent. 
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Figur 30 

Figur 30 visar andelen konkretiserade grafikenheter i morgontidningarna (DN 

och SvD) respektive kvällstidningarna (Aftonbladet och Expressen). 
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6. Slutsatser 

Här presenterar vi de slutsatser vi dragit utifrån vår undersökning, presenterade i 

ordning med våra frågeställningar. 

6.1 Vilken typ av grafik är vanligast i respektive tidning? 

Vår undersökning har visat att den vanligaste typen av grafik på nyhetsplats, sett till alla 

tidningar är kartor. Den är vanligast i tre av tidningarna: Dagens Nyheter, Aftonbladet 

och Expressen. I Svenska Dagbladet är dock Diagram den vanligaste typen av grafik. Där 

är kartor näst vanligast. Diagram är den näst vanligaste i de andra tre tidningarna. Minst 

vanlig av de renodlade kategorierna är illustrationer, det gäller för alla fyra tidningarna.  

6.2 Hur mycket nyhetsgrafik, sett till antal, finns det i 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och 
Expressen i genomsnitt per hundra nyhetssidor? 

Vår studie har visat att det generellt sett är mer grafik i morgontidningarna än i 

kvällstidningarna på nyhetsplats. Framför allt Dagens Nyheter använder sig av mycket 

nyhetsgrafik, då tidningen har 20,25 grafikenheter per 100 nyhetssidor med andra ord 

på var femte sida. Det är långt mer än de övriga undersökta tidningarna. Svenska 

Dagbladet ligger på andra plats med 12,03 enheter per 100 nyhetssidor. Strax efter 

Svenska Dagbladet kommer Aftonbladet med 10,4 grafikenheter per 100 nyhetssidor 

och kort därefter Expressen med 9,48. 

6.3 I vilken nyhetsgenre är det vanligast med nyhetsgrafik i 
respektive tidning? 

I Svenska Dagbladet var det främst ekonomijournalistik som ofta kompletterades med 

nyhetsgrafik. Av det totala antalet nyhetsgrafiska moment i tidningen stod dem 

tillhörande ekonomijournalistik för 36,4 procent och därefter kom politik med 17 

procent. För Dagens Nyheter var såg uppdelningen relativt lika ut som för SvD, 24 

procent av grafiken tillhörde artiklar rörande Ekonomijournalistik och 17,1 procent 

tillhörde politik, även Miljö & Klimat-relaterat material hade ofta grafik i DN, 14,7 

procent av all grafik i undersökningsmaterialet tillhörde denna kategori för tidningen. 
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I kvällstidningarna såg det annorlunda ut, I Aftonbladet toppar Politik-relaterat material 

med 26,9 procent av all total grafik. Även Hälsa & Sjukdom ligger högt med 17,9 procent, 

och Kriminaljournalistik med 13,4 procent av samtlig grafik i tidningen. 

I Expressen är kriminaljournalistik den genre där grafik används mest då 23,1 procent 

av all grafik hamnar i denna genre. Även Övrigt-kategorin innehåller mycket grafik i 

Expressen, 23,1 procent, vilket gör den till en lika stor kategori som kriminaljournalistik. 

I övrigt är Expressen lik Aftonbladet då Hälsa & Sjukdom, Politik samt Olyckor kommer 

på en delad tredjeplats med 11,5 procent. 

6.4 Är nyhetsgrafiken personifierad och i så fall i vilken 
grad? 

Aftonbladet är den tidning som oftast har med människor i någon form i grafiken. I 29,9 

procent av all undersökt nyhetsgrafik i tidningen fanns människor på något sätt med, 

vanligast för Aftonbladet, liksom för de övriga tre tidningarna är att människor i 

grafiken uppträder på bild. Strax efter Aftonbladet ligger Expressen med 26,9 procent av 

nyhetsgrafiken som innehåller människor. Morgontidningarna hade betydligt färre 

kopplingar till människor i sin nyhetsgrafik, i endast 17,8 procent av grafiken i Dagens 

Nyheter samt 14,8 procent i Svenska Dagbladet fanns människor på något sätt 

inblandade. Totalt för all undersökt nyhetsgrafik i samtliga tidningar är 20,8 procent 

vilket innebär att kvällstidningar ligger över snittet och morgontidningarna under för 

den undersökta perioden.  

En intressant iakttagelse är att morgontidningarna skiljer sig från kvällstidningarna i 

den näst största kategorin hur människor uppträder i grafiken. I Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet förekommer människor oftast på bild, därefter är de tecknade. I 

Aftonbladet och Expressen finns människor oftare med i tillhörande text till grafiken än 

att de är tecknade.  

Människorna som förekommer är oftast okända, det vill säga att de finns ofta på bilder, 

de är inte så kallade offentliga personer och de är sällan namngivna. Endast Svenska 

Dagbladet har fler människor i kategorin Flera än i kategorin Okänd. I övrigt är 

tidningarna förhållandevis lika, endast Expressen sticker ut med en stor andel politiker i 

grafiken.  
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Även i frågan om i vilken grad grafiken är personifierad är det Expressen som skiljer sig 

från de övriga tidningarna då människan ofta är orsaken till grafiken. I Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter figurerar människorna oftast som passiva. Den 

minsta kategorin för samtliga tidningar är människor som aktivt deltar i grafiken.  

Så som svar på frågan vi ställt oss, så är grafiken till en del personifierad, men det är till 

en låg grad jämfört med studier av till exempel tidningsartiklar. 

6.5 Är grafiken i kvällstidningarna mer polariserad än 
grafiken i morgontidningarna? 

Svaret är nej. Nyhetsgrafiken i kvällstidningarna och morgontidningarna förhåller sig i 

stort lika i vår undersökning, i Aftonbladet handlar det (bortsett från kategorin Övrigt) 

oftast om politiska åsikter som då grafiken är polariserad och i Expressen om vinnare 

och förlorare. Jämfört med morgontidningarna så är Svenska dagbladets största kategori 

(bortsett från Övrigt) maktförhållande och i Dagens Nyheter är det också 

maktförhållanden som redovisas polariserat, dock lika ofta som politiska åsikter. Men 

sett till det totala antalet polariserad grafik mätt i procent för kvällstidningar respektive 

morgontidningar, skiljer endast 0,6 procent, och det är morgontidningarna som har 

aningen mer polariserad grafik. 

6.6 Är grafiken i kvällstidningarna mer konkretiserad än 
grafiken i morgontidningarna? 

Svaret är ja, grafiken är mer konkretiserad i kvällstidningarna än i morgontidningarna 

då de mer frekvent innehåller en högre grad av konkretisering. 

I vår undersökning fanns det skillnader i hur grafiken är konkretiserad mellan 

morgontidningarna och kvällstidningarna. De största kategorierna för alla tidningar är 

Dynamisk grafik och Statisk grafik. Skillnaden mellan morgontidningar och 

kvällstidningarna är dock att mer grafik i kvällstidningarna bygger på händelser och 

exempel och alltså kan anses som mer konkretiserad. 14,3 procent av grafiken i 

kvällstidningarna byggde på händelser jämfört med 4,6 procent för morgontidningar 

och för kategorin Exempel var motsvarande siffror 6,7 procent jämfört med 3,2 procent. 

Allra mest utmärker sig Expressen med 19,3 procent i Händelser samt Dagens Nyheter 

med 0 procent i kategorin Exempel samt endast 4,7 procent i Händelser.  
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7. Diskussion och vidare forskning 

7.1 Om vårt resultat 

Vi började den här undersökningen med vetskapen om att det fanns väldigt lite 

forskning inom området sedan tidigare. Därför har vi egentligen inte kunnat ana vilka 

resultat undersökningen skulle ge. Den enda som vi kände hade gjort en liknande 

undersökning som vår var Outi Järvi, men den gällde tidningen Helsingin Sanomat och 

inkluderade precis hela tidningen, inte bara nyhetssidor som vår. Vårt resultat påminner 

om hans, men skiljer sig också på många ställen, vilket kan bero på många olika saker, 

bland annat valet av sidor att undersöka.  

Efter att ha läst Hvitfelt och Strömbäcks undersökningar utifrån medielogik och 

nyhetsvärderingsteorier där man undersökt artiklar och tv-inslag, så trodde vi att våra 

resultat borde likna deras till stor del. Vi tänkte att nyheter är alltid nyheter, oavsett 

formen. Men det visade sig vara lite annorlunda med nyhetsgrafik. Framför allt så skiljer 

sig graden av personifiering mellan grafik och artiklar/inslag, men även till viss del vilka 

genrer som det är vanligt med nyhetsgrafik kontra vilka genrer som de största 

nyheterna tillhör, samt graden av konkretisering. Men det vi ska komma ihåg är vad Outi 

Järvi menar, nämligen att nyhetsgrafik i sig är en del av medielogiken, särskilt om man 

bara ser nyhetsgrafiken som ett tillägg till artikeln. Nyhetsgrafik är i grunden alltid 

förenklad på något sätt för att hjälpa läsaren. 

Vad detta beror på är svårt att säga, möjligtvis kan det vara så att det är en skillnad i hur 

en grafiker tänker och i hur en reporter eller en nyhetschef tänker. Detta kan vi dock 

inte svara på utan lämnar detta åt vidare forskning. 

Det vi tycker oss kunna se är att medielogiken inte syns lika väl på nyhetsgrafik som den 

gör på artiklar och inslag. Formeln om nyhetsvärdering stämmer också bara delvis in på 

nyhetsgrafiken. En intressant sak är att Lars Nords kompletterande 

nyhetsvärderingsformel innehåller en punkt som säger att nyhetens ska gå att illustrera 

med bra bilder och grafik. Nu har vi ju inte gjort någon skillnad på vart i tidningen 

artiklarna med grafik funnits så därför är det svårt at säga något om det, men känslan 

som vi har haft är att riktigt stora nyheter, framför allt i morgontidningarna, ofta 

innehåller grafik någonstans i artikeln. 
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Vi ska dock komma ihåg att detta gäller för vår undersökning och vårt urval, hade vi valt 

en annan månad att undersöka finns chansen att vissa saker hade sett annorlunda ut. 

Några reflektioner som vi gjorde under studiens gång var bland annat att vissa genrer 

innehöll relativt mycket grafik på grund av speciella händelser inom detta område den 

perioden. Till exempel så märkte vi att många artiklar om klimatmötet i Köpenhamn 

innehöll grafik, även artiklar om den nye EU-ordföranden innehöll relativt mycket 

grafik, samt att det (mest i kvällstidningarna) fanns mycket grafik om det så kallade 

"Helikopterrånet". 

7.2 Förslag på vidare forskning 

För att bygga vidare på den här studien finns det en mängd saker att göra. Också på 

grund av att det i princip helt saknas färsk forskning inom området så är det i princip 

totalt outforskat. Vi har nedan tre förslag på undersökningar som skulle vara intressanta 

ur ett forskningsperspektiv: 

1) Det första vi har tänkt på är att man kan göra en kvalitativ studie där man intervjuar 

grafiker, nattchefer och nyhetschefer på tidningsredaktionerna för att få ta reda på dels 

hur de praktiskt arbetar med nyhetsgrafik samt hur den används i den färdiga 

produkten. Man kan också undersöka vilken, om ens någon, policy som finns från 

tidningarna om hur grafiken ska se ut, användas och utvecklas. Intressant skulle givetvis 

vara om man i samband med detta också kvalitativt undersökte grafik, antingen med en 

teoretisk bakgrund eller att man diskuterar några exempel av grafik i en fokusgrupp 

bestående av till exempel en nattchef, en grafiker, en journalist och en tidningsläsare. 

2) Vidare kan man undersöka hur grafiken förändrats över tid, alltså göra större 

kvantitativa undersökningar med flera nedslag för att bilda sig en uppfattning över hur 

användandet av nyhetsgrafik förändrats under ett visst antal år. Detta går givetvis också 

att kombinera med intervjuer om man får tag i rätt intervjupersoner. Troligtvis är det 

bäst att fokusera på en tidning i den här studien för att gå djupare in på hur just till 

exempel Expressen har utvecklat sin journalistik och om nyhetsgrafiken gått i hälarna, 

tagit en egen väg eller hamnat efter. En solklar och stor del av denna studie skulle 

givetvis vara teknikutvecklingen. Och inte minst hur 3D-program till dator används/inte 

används på redaktionen för att skapa nyhetsgrafik.  
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3) Vi hade också som idé att göra en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsgrafik, liknande 

den vi har gjort fast med ett mycket mindre antal analysenheter likt en bildanalys. Det 

gäller då förstås att göra ett väldigt selektivt urval och komma underfund med vad exakt 

man undersöker i grafiken. Resultatdelen skulle troligtvis bli mycket intressant då man 

givetvis (med tillåtelse från skaparen av grafiken) visar grafiken och sedan presenterar 

resultatet av den kvalitativa undersökningen. 
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Bilaga 1  

Kodinstruktion Nyhetsgrafik 

 V nr: 

1)    Tidning. Här står vilken tidning som vi analyserat. Anges med tidningens 
fullständiga namn. 

 

2)    Datum. Anges i formen dagdd. Där det står dag står de tre första bokstäverna i 
veckodagen och dd står för vilket datum i månaden tidningen är från. vid datumen 1-
9 anges bara en siffra. 

 

3)    Antalet nyhetssidor i tidningen. Siffran ska ange antalet nyhetssidor i tidningen 
som grafik finns i.  

Med nyhetssidor menas de sidor som tar upp allmänna nyheter, inrikes som utrikes. 

Till nyhetssidor räknas inte sport, nöje, kultur, helsidesannonser, tv-tablåer, ledare, 
debatt/insändare, väder, första och sista sidan, korsord, bil och motor, sidor med 
egna fristående vinjetter som inte tillhör kategorin nyheter. Exempel på dessa är 
"Bonus", "Res", "Pengar och prylar" och "Insidan". Det finns vissa specialfall med 
sidor som har egna vinjetter men som ändå vi anser tillhör kategorin nyheter på 
grund av att de innehåller mer djupgående samhällsreportage och utblickar i världen. 
Exempel på dessa är "Helg och "Efter börsen" i Svenska Dagbladet.  

Vi räknar inte sidor som bara innehåller en krönika och annons. Obs: Till egna 
fristående vinjetter räknas inte det som kallas ”tub”. Det vill säga den (oftast) svarta 
överskrift där det ofta står till exempel EXTRA eller benämningen på ett särskilt fall 
av typen MORDET PÅ THERESE. Obs2: Den första sidan på till Svenska Dagbladets 
"Näringsliv" och Dagens Nyheters "Ekonomi" räknas också som nyhetssidor då de kan 
förekomma unikt material på dessa sidor som inte återfinns inne i tidningen.  

 

4)    Typ av grafik. Ska anges med antalet objekt som räknas till varje enhet i V5. För 
grundlig definition av begreppet nyhetsgrafik se metodkapitlet. 
Med Karta menas en bildlig representation som innehåller geografisk information. 
Till kartan kan det också finnas förklarande text. 
Med Diagram menas en grafisk representation innehållande statistisk, kvantitativ 
information. Det kan vara till exempel tårtdiagram, linjära diagram och 
staplar. Diagram kan också ha förklarande text.  
Med Illustration menas grafisk framställning av en situation, händelse eller fenomen. 
Den innehåller ingen geografisk eller statistisk information. De är också bildliga på 
det sätt at de liknar de objekt de ska representera. Till Illustrationer räknas också 
grafik där man kombinerat grafik med en verklig bild. I vissa fall kan de dock vara 
mer schematiska. Exempel på schematiska illustrationer är 
organisationsbeskrivningar, händelse- och 
konsekvensbeskrivningar. Illustrationer kan också ha förklarande text. 
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Med Kombinationer menas helt enkelt att grafiken innehåller två eller flera av de 
ovannämnda.  

Med Övrigt menas grafik som inte passar in i någon av de övriga kategorierna men 
som fortfarande räknas till nyhetsgrafik. 

Obs! Är det mer än en grafik av någon av ovanstående typer inom samma block, det vill 

säga att det är tydligt att de hör ihop, så räknas de som samma grafik. Exempelvis att två 

diagram ligger alldeles bredvid varandra i ett block med samma färg bakom och handlar 

om samma sak, så räknas dessa som ett diagram. 

 

5)    Antal. Här ska antalet av varje objekt anges uppdelat enligt V4. 

 

6)    Genre. Ska anges med antalet objekt som tillhör respektive genre. Uppdelningen 
är gjord med Håkan Hvitfelts undersökning om svenska förstasidor som mall.  

Med Kriminal menas grafik som handlar om något brottsligt som begåtts, eller om 
något brottsligt som illustreras. Med brottsligt menas något som bryter mot lagen (i 
Sverige, eller på stället grafiken syftar till att illustrera). Med Ekonomi menas grafik 
som handlar om något som har med pengar eller affärer att göra. Till exempel ett 
diagram över bolån, "så mycket kostar Saab-affären för staten" eller "så ser 
regeringens budget ut". Hit räknas även grafik om näringsliv, då vi anser att det är 
starkt sammankopplat med ekonomi, särskilt tydligt är det i Svenska Dagbladet där 
de har en avdelning i tidningen som heter "Näringsliv", vilken ligger mycket nära 
Dagens Nyheters avdelning "Ekonomi" sett till innehållet.  

Med Hälsa & sjukdom menas grafik som handlar om något som har med den 
mänskliga kroppens välbefinnande eller om kroppen är sjuk att göra. Hit räknas 
också grafik om speciella sjukdomar, till exempel svininfluensan. Vi räknar också 
grafik som handlar om svält och hunger hit.  

Med Arbetsmarknad menas grafik som handlar om jobb, uppsägningar och 
anställningar. Till exempel kan det vara diagram över antalet varsel på 
arbetsmarknaden under en månad, eller "så många har fått nya jobb den här veckan, 
eller om något som hänt som ändrar villkor för arbetsmarknaden som till exempel en 
lagändring.  

Med Kungligheter menas grafik som handlar om personer som tillhör (eller snart ska 
tillhöra, till exempel Daniel Westling) en kungafamilj, den svenska eller någon annan 
monarki.  

Med Miljö & Klimat menas grafik som handlar om väder och vind, klimatet och 
klimatförändringar, samt om saker som påverkar eller illustrerar något om miljön 
eller ett miljöproblem. Exempel kan vara "så här påverkar kolkraften respektive 
vindkraften vårt klimat", eller "det här händer när våra sjöar försuras".  

Med Vetenskap menas grafik som handlar om forskning, nya rön, eller teknik. Med 
teknik menas även grafik om till exempel rymdfärjor, "så fungerar radiospaning" och 
grafik om datornätverk.  

Med Olycka menas grafik som handlar om en händelse som klassas som olycka. 
Grafiken kan vara av typen "så här hände olyckan" eller "här voltade han av vägen" 
eller liknande. Till olyckor räknar vi även naturkatastrofer. Med Politik & stat menas 
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grafik som handlar om politiker, partier eller val. Det kan exempelvis vara diagram 
över en opinionsmätning, eller en illustration över vilka partier som tycker vad, eller 
vilka politiker (personer) som är mest populära bland väljare. Det kan också handla 
om nya lagar, undantaget lagar som påverkar arbetsmarknaden som vi valt att räkna 
till kategorin Arbetsmarknad.  

Med Tv-program menas grafik som enligt namnet handlar om Tv-program. Det kan 
exempelvis vara "så här fungerar plankan i Expedition Robinsson", eller "så sparar du 
pengar enligt Lyxfällan-modellen".  

Med Krig & Konflikt menas grafik som handlar om internationella eller nationella 
väpnade konflikter. Exempel på det kan vara ”Det här krigar stammarna i Rwanda 
om” eller ”Så fungerar en Leopard 122”.  

Med Konsument menas grafik som handlar om och är utvecklad för 
konsumentjournalistik. Det kan vara en grafik över hur mycket olika tv-apparater 
kostar, eller i mer personifierad form ”vilken tv-apparat ska DU välja”.  

Med Sex menas grafik som handlar om sex. Det kan vara grafik över sexställningar 
såväl som grafik om hur sexleksaker fungerar.  

Med Övrigt menas grafik som inte går att kategorisera till någon av ovanstående 
kategorier men fortfarande är nyhetsgrafik. 

 

7)    Har grafiken en byline? Anges med antal som passar in i respektive svarskategori.  

Med Ja, ett namn menas att grafiken har en tydlig byline av typen ”Grafik: Linus 
Werner”.  

Med Ja, Svenska grafikbyrån/annan nyhetsbyrå menas att bylinen är av typen ”Grafik: 
SGB” eller ”Grafik: AP” eller motsvarande. Finns inget angivet är svaret Nej. Den här 
punkten har vi med endast med för att se om tidningarna använder sig av egna 
grafiker.  

Obs! Är det mer än en byline, exempelvis Grafik: DN och Svenska grafikbyrån, så ska 
svaret vara Ja. 

 

8)    Är grafiken bärande eller tillägg? När vi talar om bärande menas att grafiken i sig 
är det bärande i berättelsen. Grafiken är dominerande och det kan finnas text som 
guidar läsaren genom grafiken. Exempel kan vara ”Så här såg Berlinmuren ut” där 
texten finns integrerad i grafiken och beskriver olika saker i illustrationen. Grafiken 
är också bärande om den ersätter bild till en artikel och innehåller information som 
inte har funktionen av att vara fördjupande utan som är en klar del av artikeln. När vi 
talar om tillägg menar vi att grafiken ligger bredvid en artikel och innehåller 
kompletterande information till texten, och inte tvärt om. 

 

9)    Finns människor i grafiken? Detta är den första frågan kopplad till teorin om 
personifiering.  

Med Ja, tecknad menas att det finns människor i grafiken, men de är framställda på 
konstgjort vis, det vill säga ritade/tecknade. Ett exempel kan vara en människa som 
håller i något för att visa vad saken är. Människan finns där men inte mer.  
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Med Ja, på bild menas att människan i grafiken är avbildad med ett foto integrerat i 
grafiken. Ett exempel kan vara om två politiker finns med i en grafik om 
opinionsmätning.  

Med Ja, i text menas att människan inte finns med på någon form av avbildning, men 
att det nämns människor i text som tillhör grafiken (Vi tror inte att detta är en särskilt 
vanlig kategori).  

Med Kombination menas att det finns människor i grafiken som tillhör mer än en av 

ovanstående kategorier. 

Med Nej menas att människor inte alls finns med i grafiken. Kartor är ett bra exempel 
på det. 

 

10)   Vem är människan/människorna i grafiken? Besvaras med antalet grafikenheter 
per kategori.  

Med Elitpersoner menas att man har en ledande ställning inom ekonomi, näringsliv 
administration, såväl nationellt som internationellt. Exempel på elitpersoner är 
Wanja Lundby-Wedin och Ban Ki-Moon. 

Med Politiker menas att människan i grafiken är med i grafiken i egenskap av sitt arbete 

som politiker. Exempel då dessa kan förekomma är grafik om opinionsmätningar, grafik 

om hur Europaparlamentet fungerar etcetera. 

Med Kändis menas personer som inte tillhör kategorin elit, men som ändå ofta 
figurerar i media. Musiker, skådespelare, idrottare och dokusåpakändisar är exempel 
på folk som tillhör den här kategorin. 

Med Okänd menas att personen i grafiken antingen är helt utan benämning, det vill säga 

namnlös och har en illustrativ roll. Eller att människan i grafiken är okänd i den mening att 

den inte passar in i kategorin Kändis, men ändå är namngiven. Den sista varianten antar vi 

är mycket ovanlig och har därför valt att inte ge den en egen kategori. 

Med Flera människor menas att grafiken innehåller människor från flera av 

kategorierna Elitperson, Kändis. Detta för att vi anser att det inte spelar någon roll om det 

finns flera människor från kategorin Okänd då vi inte tycker att antalet människor som inte 

har något med grafikens innehåll och betydelse att göra spelar någon roll. Det ska också 

tilläggas att vi anser att en artikel är mer personifierad ju färre människor det är i den. 

Med Finns inga menas att grafiken inte innehåller människor, som exempelvis kartor. 

 

11)   Vilken grad av personifiering finns? Besvaras med antalet grafikenheter per kategori.  

Med Inte personifierad menas att innehållet i grafik inte på något sätt involverar 

människor. Händelsen är grafikens medelpunkt. Exempelvis kartor och diagram utan bilder 

är helt utan personifiering.  

Med Personer deltar passivt menas att personer finns i grafiken, på bild eller i text, men 

håller sig passiva i bakgrunden och framhävs inte på något sätt. Exempel på detta kan vara 

”Så påverkar svininfluensan människor”, med en bild på en människa i profil som bara 

finns där för att beskriva att händelsen sker i människan, att jämföra med ”Så påverkar 

svininfluensan Mikael Tjernström.  
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Med Personer deltar aktivt menas att människan står i förgrunden för att förklara ett 

skeende. Personerna är de handlande i grafiken. Exempel på detta kan vara ”Så går det till 

när Barack Obama installeras i Vita Huset”, där är skeendet är i bakgrunden (installerandet 

av en ny president i USA) och grafiken fokuserar på Barack Obama och visar just hans 

handlingar.  

Med Personer som orsak menas att personen i grafiken är händelsens handlande subjekt, 

orsak eller medelpunkt. Exempel kan vara ”Här är Fredrik Reinfeldts karriär”. Där handlar 

hela grafiken om en person, och personen i sig är hela orsaken till att grafiken gjordes. 

 

12)   Är grafiken polariserad? Besvaras med antalet grafikenheter per kategori.  

Med Ja, politisk åsikt menas att grafiken ställer två politiska åsikter mot varandra och det 

är de politiska åsikternas skillnader som grafiken huvudsakligen fokuserar på. Ett exempel 

kan vara om en opinionsundersökning presenteras med hjälp av en grafik som visar hur 

mycket förtroende väljarna har för respektive parti. Där är det de politiska åsikterna som 

värderas med hjälp av opinionssiffrorna, och parter ställs mot varandra.  

Med Ja, vinnare och förlorare menas att grafiken tydligt visar en vinnare och en förlorare i 

en situation. Detta kan också vara politiker, till exempel om en grafik visar resultatet i ett 

val. Det kan presenteras som att det ena partiet vann och det andra förlorade. Det är då 

fråga om vinnare och förlorare och inte politiska åsikter eftersom valet redan är avgjort och 

åsikterna inte ”spelar roll” längre, men resultatet gör det och det visar vem som vann och 

förlorade.  

Med Ja, hjälte och skurk menas att grafiken visar tydligt två parter, och vem av dem som 

gjort rätt och fel i en situation. Exempel kan vara om det figurerar en mordbrännare och en 

brandman i grafiken. Att det finns en hjälte och skurk behöver dock inte betyda att skurken 

begår ett lagbrott, bra att grafiken tydligt framställer vem som gör rätt och vem som gör 

fel. Med andra ord inkluderar vi också grafik som illustrerar en ”rätt och fel”-situation där 

grafiken tydligt tar ställning för vem som agerar korrekt.  

Med Ja, övrigt menas att en polarisering finns i grafiken, men den passar inte in i någon av 

de förutbestämda stereotypkategorierna. Exempel på detta kan vara en polarisering dör 

man gör en geografisk polarisering, eller ekonomisk polarisering exempelvis mål vs 

resultat, eller det kan också vara jämförelser mellan olika åldrar. 

Med Ja, maktförhållanden menas grafik som illustrerar maktförhållandet i en situation. 

Exempel kan vara den enskildes kamp mot försäkringskassan där kanske den enskildes 

hela ekonomi ligger i försäkringskassans händer eller om en enskild persons kamp mot 

elbolagens fiffel med elräkningar. Eller så kan det vara olika företag som har olika stora 

marknadsandelar. Ett ytterligare exempel är maktförhållanden mellan banker som 

illustreras genom att visa på aktievärden. 

Med Nej menas att det inte finns någon form av polarisering i grafiken. 

 

13)   Är grafiken konkretiserad? Besvaras med antalet grafikenheter per kategori. 

Med Handlar om statisk situation menas grafik som handlar om en sak eller fenomen som 

är statiskt, det vill säga förändras inte eller utvecklas. Exempel på sådan grafik är kartor, 

grafik som beskriver tekniska prylar eller grafik över hur planeterna i solsystemet ligger. 

Med Dynamisk process/ dynamisk grafik menas grafik som handlar om en föränderlig 

process eller serie av händelser och som beskriver varje steg i processen och följer den 
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noggrant. Exempel på detta kan vara grafik som beskriver andra världskriget ur ett 

tidsperspektiv, eller en grafik om Sveriges statsskick. Med Dynamisk 

process/exempel menas grafik som också beskriver en serie händelser eller en process, men 

som gör det genom ett exempel eller en särskild utplockad händelse. Exempel kan vara 

grafik om politiska val, där man illustrerar valprocessen genom en bild på statsministern 

eller två politiker som slåss om rollen som statsminister (vilket också gör grafik 

polariserad). En grafik av den här typen tar bara upp ett exempel och inte flera, gör den det 

hör den till förgående kategori. Med Händelsegrafik menas grafik som handlar om en 

enskild konkret händelse. Exempel på sådan grafik kan vara ”Så här hände olyckan”, ”Så 

gjorde Reinfeldt i går” eller ”Så gick helikopterrånet till”. 
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Bilaga 2 

Kodschema 

V1. Tidning 

Aftonbladet 

Expressen 

Svenska Dagbladet 

Dagens Nyheter 

  

V2. Datum 

  

V3. Antalet nyhetssidor i tidningen 

xx 

  

V4. Typ av grafik 

Karta 

Diagram 

Illustration 

Kombination 

Övrigt 

  

V5: Antal av varje grafik  

xx 

  

V6. Vilken journalistisk genre tillhör grafiken? 

Kriminal 

Ekonomi 

Hälsa & sjukdom 

Arbetsmarknad 

Kungligheter 

Miljö & klimat 

Vetenskap 

Olycka 

Politik & stat 

Tv-program  

Krig & konflikt 

Konsument  

Sex  

Övrigt 

  

V7. Har grafiken en byline? 

Ja, ett namn 

Ja, Svenska grafikbyrån/annan nyhetsbyrå 

Nej 

  

V8. Är grafiken bärande eller används den som tillägg? 

Bärande 

Tillägg 

 

V9. Finns människor i grafiken? 
Ja, tecknad 
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Ja, på bild 

Ja, i text 

Kombination 

Nej 

 

V10. Vem är människan/människorna i grafiken? 

Elitperson 

Politiker 

Kändis 

Okänd 

Flera människor 

Finns inga 

  

V11. Vilken grad av personifiering finns? 

Inte personifierad 

Personer deltar passivt 

Personer deltar aktivt 

Personer är orsak 

  

  

V12. Är grafiken polariserad? 

Ja, politisk åsikt 

Ja, vinnare och förlorare 

Ja, hjälte och skurk 

Ja, övrigt 

Ja, maktförhållanden 

Nej 

  

V13. I vilken grad är grafiken konkretiserad? 

Handlar om statiska situationer 

Dynamisk process/dynamisk grafik 

Dynamisk process/exempel 

Händelsegrafik 


