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ABSTRACT	  

Titel: En bild eller tusen ord? – Bildens roll och status på lokaltidningar 

Författare: Ludwig Arnlund & Jonas Herjeby 

Handledare: Ingela Wadbring 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (C), C-uppsats, höstterminen 2014 

Antal ord i uppsatsen: 13525 

Problemformulering och syfte: Journalistiken i dag går igenom en förändring till följd av 
bland annat ägarkoncentrationer, nedskärningar och otydligare gränser mellan 
publiceringsplattformer, journalister och fotografer. Tidigare forskning visar att bilder får 
allt större plats i dagstidningar, men att antalet fotografer minskar och att allt fler 
tidningsredaktioner börjar använda sig av multijournalister som ska arbeta i både text, bild 
och rörligt material.  
Syftet med vår studie var att undersöka hur den pågående förändringen av journalistiken 
kan ha betydelse för bildjournalistiken bland lokaltidningar. 

Metod och material: Undersökningen är gjord genom samtalsintervjuer av respondent- och 
informantkaraktär. Urvalen av tidningar och intervjupersoner var strategiskt gjorda och de 
tillfrågade är alla anställda på olika nivåer inom tidningsorganisationerna. Samtliga 
intervjuer spelades in och transkriberades. 

Huvudresultat: Bildjournalistiken på de tillfrågade tidningarna påverkas av förändringarna i 
journalistiken på så sätt att bildkvaliteten blir lidande då fotograferna inte längre har samma 
tid att fördjupa sig lika mycket i de reportage de gör. Bilden anses dock som viktig inom 
journalistiken men tydliga strategier saknas för hur den ska förvaltas. De tydligaste 
tendenserna för framtiden är dock att rörlig bild kommer bli prioriterad. 

Nyckelord: bildjournalistik, journalistik, multijournalistik, deprofessionalisering, status, 
strategi, rörlig bild, mediekonvergens 

Tack till alla vi intervjuat som tagit sig tid att hjälpa oss med vår undersökning. 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår hängivna handledare Ingela Wadbring som gett oss 

råd och hjälp med våra svårigheter. 
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1.	  INLEDNING	  OCH	  PROBLEMBAKGRUND	  
Vi ser i dag en ekonomifokuserad och koncernkoncentrerad mediebransch i Sverige som 
går mot allt mer digitala plattformar. Med nedskärningar som följd ser vi en förändring av 
journalistiken, med allt otydligare gränser mellan journalister och bildjournalister och en 
publik som själva bidrar till medierna. Med det nya medielandskapet och den tekniska 
utvecklingen som vi är inne i så har de svenska tidningarna varit tvungna att tänka om sin 
produktion. Det talas om en konvergens inom branschen, både vad gällande teknik så väl 
som tjänster och ägandeformer då medieföretagen i Sverige koncentreras till allt färre och 
större grupper och koncerner. (Hvitfelt & Nygren, 2011:22) Den ökande konkurrensen, 
färre prenumeranter och de minskade annonsintäkterna har lett till att tidningarna riktar in 
sig mer och mer på de digitala plattformarna för att hänga med. (Hvitfelt, 2011:42)  

I en artikel i facktidningen Journalisten skriver Paul Frigyes att bilden fått en allt större plats i 
svenska tidningar under de senaste 30 åren, mot att mängden text krympt avsevärt. Ett 
påstående som forskningen bekräftar. Bildens andel av tidningarnas totala utrymme har 
ökat med 50 procent mellan åren 2000 och 2010. (Andersson, 2013:41) Detta till trots så 
går trenden genom den svenska tidningsbranschen att kraftigt skära ned eller helt göra sig 
av med sina bildredaktioner och låta reportrar sköta även fotograferingen. (Frigyes, 2010) 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet 
har sedan 1989 gjort formulärundersökningar med svenska journalister som visar att 
mellan åren 1989 och 2005 har andelen fotografer i den svenska journalistkåren gått från 
6,5 procent till 3,6 procent. (Nygren, 2008:68) 
 
De flesta tidningar har i dag gått över mer mot multijournalistik och videojournalister som 
både skriver en text, tar stillbilder, filmar och klipper ett inslag helt på egen hand (Kinsey, 
2005:61). Vi är båda bildjournaliststudenter och ska snart ge oss ut i den föränderliga 
medievärlden som nyutbildade bildjournalister och därför är det intressant för oss och alla 
andra i samma situation att gå djupare in på vad som händer i branschen och på 
tidningsredaktionerna. Med den digitala utveckling som pågår i dag så kommer multikraven 
även att ställas på oss när vi går ut på marknaden. (www.medievarlden.se, 2013) Då det är 
den verklighet vi skall in i är det viktigt, inte bara för oss utan även resten av branschen, att 
studera hur tidningarnas redaktionella processer ser ut och vilket roll bilden har och dess 
förhållande till texten. När fotograftjänsterna omvandlas eller försvinner, vem ska då ta 
bilderna som får allt mer utrymme? 

2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
Syftet med vår studie var att undersöka vilken betydelse den pågående förändringen av 
journalistiken har för bildjournalistiken bland lokaltidningar.  

Våra frågeställningar är: 
– Vilken status har bilderna i förhållande till texten på redaktionerna?  
– Hur ser chefer och redaktörer på bildkvalitet?  
– Hur påverkar urvalsprocessen bildjournalistiken på redaktionerna?  
– Ser man annorlunda på bilder på olika nivåer inom organisationen?  
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3.	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
De teorier vi använt som avstamp i vår studie är vad som kallas för marknadsstyrd journalistik 
och mediekonvergens, där den senare förklaras djupare nedan. Tillsammans har de drivit fram 
en förändring av journalistyrket i och med att omorganisationer på redaktioner 
framtvingats och att yrkesgruppen inte längre har monopol på sin kompetens då 
allmänheten nu börjar få samma tillgång till media och bild. (Teljas, Jonsson & Enlund, 
2011:215) Vi tittade även på hur bildurval görs utifrån teorin om gatekeeping. 

3.1	  Mediekonvergens	  –	  allt	  flyter	  ihop
Mediekonvergens är i det korta det som påverkat massmedierna under de senaste 
decennierna och bottnar i att gränser suddas ut mellan olika plattformar och organisationer 
och att de närmar sig varandra. Som Hvitfelt och Nygren förklarar det så ska 
mediekonvergensen ses som “en process av förändring som varken har någon början eller 
något slut” och att det aldrig kommer att komma ett tillstånd då en ny typ av medium fullt 
utvecklats. (Hvitfelt & Nygren, 2011:22)  

Granville Williams skriver i boken Local journalism and local media att lokala och regionala 
tidningar i allt snabbare takt köps upp av större mediegrupper för att skapa lokala monopol 
i tidningsmarknaden. En trend som går att se över hela Europa. (Williams, 2006:83) 
Sammanslagningarna av företagen inom koncerner som Mittmedia och i övriga Sverige 
grundar sig främst på minskade prenumerationer och annonsintäkter, osäkerhet inför 
framtiden och ekonomisk instabilitet. (Picard & Ots, 2011:69) Internt suddas gränserna ut 
mellan avdelningar och redaktioner, till exempel försvinner rena bildredaktioner som istället 
går upp i en allmän nyhetsredaktion. (Hvitfelt & Nygren, 2011:22)  

Det är framför allt den tekniska utvecklingen som bidragit till konvergensen och de 
tekniska förutsättningarna för redaktionerna har förändrats. I och med att webben fick en 
allt större roll för tidningarna i början av 00-talet så publicerade man allt mer material på 
sina hemsidor. Till en början sågs det som ett komplement till papperstidningen och man 
höll ofta materialet offline tills det hade gått i tidningen. Nu har de digitala plattformarna 
fått en större roll och ses av många medier som den primära kanalen för att publicera sitt 
redaktionella innehåll. Internet ses inte längre lika bundet till mediernas traditionella 
produkter och för tidningsredaktionerna används webben frekvent genom rörlig bild och 
exklusiva material och lösningar som inte det analoga papperet kan erbjuda. (Nygren & 
Wadbring, 2013:15) Det talas även, utöver konvergensen, om en remediering. Remediering 
innebär i kort att nya medier inte uppstår utan att de redan befintliga återanvänder de 
medieformer som redan finns, som tidningar som använder internet till att sända tv för att 
ge ett exempel. (Appelgren & Leckner, 2013:44) 

3.2	  Professionalisering	  och	  deprofessionalisering	  av	  journalistkåren	  

Professionalisering, process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den 
kompetens som är utmärkande för en profession.  

Nationalencyklopedins definition av professionalisering 

Det är svårt att sätta en enskild händelse eller ett årtal som startskott för när förändringen, 
alltså professionaliseringen, av den svenska journalistkåren började. Under stort sett hela 
1900-talet har yrkesgruppen utvecklats och mycket har bidragit till utvecklingen, där visa 
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händelser har utmärkt sig som milstolpar. En av dem är starten av kvällstidningen 
Expressen 1944, som var en av de första tidningarna som uttryckte en opartiskhet och 
skiljde på opinionsbildning och nyheter. Tidningen tog folkets sida mot makten och till 
skillnad från många andra stöttade man inget parti. De satsade tidigt på bilder och 
reportage och blev förebilder för den kommande utvecklingen. (Nord, 2011:240) Efter 
krigsslutet fortsatte sakteliga professionaliseringen av journalistyrket och under 1960- och 
1970-talen växte sig journalistutbildningarna i Sverige allt starkare, vilket i dag lett fram till 
att journalisterna blivit akademiskt utbildade, syns tydligt i det mediala samhället och letat 
sig in bland samhällets elit. (Nygren, 2011a:45, 50) Det är en lång vandring från den 
smutskastade murveln som journalisten var vid seklets början. 

När professionaliseringen av journalistiken studeras utgår forskarna från fyra kriterier för 
att utmärka den som en profession. De talas om kunskapsmonopol, etiska regler och 
yrkesregler, altruism och integritet. Med kunskapsmonopolet menas att det finns 
journalistutbildningar som ger journalisterna exklusiva utbildningar, kunskaper och en 
professionell journalistideologi. Journalisterna har därför särskilda yrkeskunskaper och 
arbetsmetoder, samt en tillgång till medierna som andra saknar. Journalistkåren har även 
sina etiska regler och yrkesregler, som fungerar som en självsanering, där det beskrivs hur man 
som journalist ska förhålla sig till reklam och etik kring publiceringar. Pressens 
opinionsnämnd och Granskningsnämnden ser till att reglerna följs av journalisterna och att 
systemet fungerar. Med människors lika värde och idéer från upplysningstiden som grund 
har den journalistiska ideologin vuxit fram med syftet att granska makten och fungera som 
den fristående tredje statsmakten. Altruism (motsatsord till egoism, förf. anm.) innebär just 
det, att journalisten objektivt och osjälviskt ska arbeta för samhällets bästa på den lilla 
människans sida. (Nygren, 2011a:50-51) Det fanns på 70-talet röster som ville införa en 
form av statlig legitimation för journalister för att ytterligare stärka yrket som en egen 
profession och ge det en ökad integritet. En av förespråkarna var Lars Furhoff, dåvarande 
rektor på Journalisthögskolan i Stockholm, som genom införande av legitimation ville 
stärka den enskilde journalistens roll mot makten såväl som källorna och de ekonomiska 
krafterna inom medierna. (Nygren, 2011a:50, Nygren, 2008:9) Den statliga legitimationen 
blev dock aldrig verklighet då det anses strida mot yttrande- och tryckfriheten om staten 
eller yrkesorganisationer får vara med och bestämma vem som ska få uttala sig i medier. 
(Nygren, 2008:16) I stället ger bl a Svenska journalistförbundet ut legitimationer till sina 
medlemmar som då förbinder sig att följa de etiska reglerna och visar att journalisten är 
arbetsverksam. (www.sjf.se) Fackförbundet används då som utestängningsmekanism för att 
öka integriteten och hålla andra grupper utanför. (Nygren, 2011a:52)  

På dessa fyra kriterier har journalistiken byggts upp som en egen sammanhållen profession 
under 1900-talet. På samma sätt som journalistiken kommit upp sig genom akademiska 
utbildningar så har bildjournalistiken också fått en allt högre status i Sverige i och med 
etablerade utbildningar, som Nordens fotoskola på Biskops Arnö och landets enda 
bildjournalistiska utbildning på universitetsnivå vid Mittuniversitetet i Sundsvall.  

Men den journalistiska professionen har förändrats mycket de senaste 10-15 åren och har 
försvagats. Branschen jobbar under andra förutsättningar och de ovan nämnda kriterierna 
är inte alltid längre exklusiva för journalisterna. De dominerande medierna är fortfarande 
de utbildade journalisternas domäner, men de digitala förutsättningar som finns i dag 
underlättar för den vanliga medborgaren att publicera sig online. De etiska reglerna har 
också ifrågasatts, förhållningssätten mot reklam blir allt vagare och de nya plattformarna 
växer ur de publicistiska reglerna. Den journalistiska ideologin har enligt vissa journalister 
också hamnat i skymundan då ekonomiska faktorer tycks ta allt mer plats från de 
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publicistiska i och med nedskärningar och omorganisationer. (Nygren, 2011a:51, Nygren, 
2011b:163)  

“/.../ While professional photojournalists are struggling to defend their occupational turf, the 
organizations for which they work have begun to solicit citizen photographs.”  

(Buehner Mortensen & Keshelashvili, 2013) 

Enligt sociologiforskaren Eliot Freidson är sättet på vilket arbetet inom professionen styrs 
en viktig faktor när man talar om graden av professionalisering. Självständigheten är viktig, 
om arbetet inte styrs av professionens egen logik och tankesätt utan istället styrs mer av 
marknadens krav på tillgång och efterfrågan eller byråkratins regler och bestämmelser, så 
kan man inte säga att professionaliseringen är stark. (Freidson, 2001b) För att överföra 
dessa teorier till journalistiken kan man använda McManus teorier om den marknadsstyrda 
journalistiken (McManus, 1994) där han beskriver att det allt mer är marknaden och 
publiken som styr det journalistiska arbetet. Detta på bekostnad av journalisternas egna 
normer och värderingar som under professionaliseringen – som skedde på mitten av 1900-
talet – i större utsträckning styrde arbetet inom journalistkåren. (Nygren, 2011b:163) 
Denna förflyttning mot ett mer marknadskontrollerat arbete kombinerat med att gränserna 
mellan redaktioner och marknadsavdelningar inom organisationer luckras upp, menar 
Gunnar Nygren är faktorer som leder till en deprofessionalisering. (Nygren, 2008:60)  

Ofta fattas beslut som påverkar det redaktionella innehållet baserat på ekonomiska grunder 
inom medieföretag i dag, snarare än publicistiska, vilket har lett till de omorganiseringar 
med multijournalistiken i täten vi ser i dag. Gränserna mellan de tidigare uppdelade 
sysslorna bland reportrar, fotografer och redigerare har suddats ut och rollerna blivit allt 
mer lika varandra eller helt gått samman. Nytt ekonomiskt tänkande, nya strategier och ny 
teknik och digitalt fokus har givit oss de nya rollerna och det kan i sin tur tolkas som en del 
i deprofessionaliseringen. Medieföretag arbetar på både läsarmarknaden och 
annonsmarknaden, båda två marknader som påverkas av den tekniska utvecklingen. I och 
med att det blir svårt för medieföretagen att få intäkter från läsare vana vid gratis digitalt 
innehåll och behålla annonsörer på traditionella plattformar, så får de svårt att få resurser 
till att producera kvalitetsjournalistik. (Melesko, 2013:119) Stora kostnadsbesparingar är då 
nödvändiga att göra för att koncerner och tidningar ska kunna investera i områden som 
man hoppas ska generera nya intäkter framtiden. Även om övergången till digitalt från print 
tagit längre tid än många förutspått så står branschen inför utmaningar för att klara sig och 
tvingas skapa strategier för framtida produktion och organisation. (Melesko, 2013:123)  

Det är genom detta som multijournalistiken vuxit fram. Gunnar Nygren beskriver två sätt 
som en journalist kan vara multireporter. Dels kan det betyda att journalisten är delaktig i 
flera olika delar av produktionen, eller att hen jobbar med flera olika medieformer 
samtidigt. (Nygren, 2011a:103) Den första är den typ man kanske först tänker på när man 
tänker multijournalistik. Där en person gör flera saker i produktionen, till exempel 
fotograferar, skriver och/eller redigerar tidningssidor. Den andra typen av multijournalistik 
är när innehållet publiceras i flera kanaler. I den tryckta tidningen, på tidningens webbsida 
och även i tv-form när många tidningar har satsningar på webb-tv. Återigen är det många 
gånger samma personer som publicerar i alla kanaler, multijournalisten ska vara kapabel att 
göra så många saker som möjlig. 
 
Men det är inte bara gränserna inom professionen eller gränser mot närliggande 
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professioner som suddas ut. I och med ankomsten av internet har en stor mängd 
människor tillgång till mängder av information och publiceringskanaler. Något som 
försvagar det kunskapsmonopol som nämndes som ett av de kriterier som behövs för att 
kunna klassificera en profession. (Nygren, 2011a:50) När vem som helst kan axla rollen 
som journalist leder även det till en deprofessionalisering. Deprofessionaliseringen kan ha 
olika orsaker och ta olika uttryck, bland annat en ökad spänning inom professionen eller att 
den professionella identiteten hotas av en uppdelning. Professionen löses upp inifrån om 
gruppen blir alltför heterogen. (Nygren, 2008:15) 

3.3	  Det	  visuella	  beräVandet	  
För att kunna koppla teorierna om professionalisering och deprofessionalisering till 
bildjournalistiken krävs en definition av begreppet bildjournalistik och vad som utmärker 
en bra bild. Detta för att kunna förstå när bildjournalistiken egentligen blev det den är i dag 
och hur utvecklingen påverkar och kommer påverka bilden så väl som fotografen. 

Photojournalists report with cameras; their job is to search out news, recording it in visual form. 
Today´s news photographers must combine the skills of  an investigative reporter and the 
determination of  a beat reporter with the flair of  a feature writer. 

Från första upplagan av Photojournalism – the professionals’ approach (Kobré, 1980) 

Beskrivningen av en bildjournalist ovan må vara närmare 35 år gammal och har både 
förändrats och samtidigt bevarats i samma form under de gångna årtiondena. I grund och 
botten är en bildjournalists jobb fortfarande att berätta med visuella medel. Även om de 
tekniska förutsättningarna är annorlunda med digitala kameror, rörligt material och 
publiceringsmöjligheter nu jämfört med 80-talet, så är berättandet fortfarande kärnan. 
Tekniker och medier förändras, men journalistiken i bildjournalistiken är fortfarande det 
viktiga. Att kunna berätta visuellt är nu viktigare än någonsin, i och med förändringarna av 
rollerna inom journalistiken. Bilder är det mest effektiva sättet att skildra händelser. (Kobré, 
2008:VI)  

Vad är då en bra bildjournalistisk bild? Det är svårt att förklara på ett exakt vetenskapligt 
sätt och de mer konkreta tekniska egenskaperna är sekundera mot de berättande. Tre 
kriterier finns emellertid uppställda av Göran Segeholm i Fånga bilden (2003), en handbok 
främst utformad för skrivande journalister som ska ta till kameran, som kan användas till 
att göra definitionen en aning tydligare. Boken är som nämnt en handbok och ingen 
vetenskaplig skrift och ska användas och tolkas därefter. Den ger dock en insikt i och ett 
sätt att se på bildjournalistiken och kan hjälpa till att förstå hur en bild kan tolkas som 
“bra”, även om det inte backas upp av vetenskap.  

Segeholm ställer upp följande kriterier: bilden ska vara uttrycksfull för att fånga och få 
betraktaren att stanna upp, innehållsrik för att förmedla fakta eller intryck och ärlig genom 
att inte förvränga verkligheten eller vara manipulerad. (Segeholm, 2003:9) Även om 
ärligheten är ett viktigt journalistiskt kriterium så är det främst de första två som utmärker 
det innehåll som gör bilden bra. Att den är uttrycksfull och lättförstådd för läsaren är 
viktigt och bilden ska inte behöva avkodas för att förstås. Att hitta intryck i miljöer och 
händelser eller att använda en persons utseende eller andra attribut relaterade till ämnet 
förstärker bilden. Att känslorna i bilden är äkta och inte tillgjorda är också något som 
fångar en betraktare och gör bilden starkare. (Segeholm, 2003:10-12)  
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En författare som är ett tyngre namn i forskarvärlden är Brigitte Mral som, tillsammans 
med Henrik Olinder, skrivit Bildens retorik (2011) om visuell kommunikation, retorik och 
hur bilder används inom journalistiken. Den här undersökningen är inte ämnad att hamna i 
semiotiska diskussioner och bildanalyser, men vissa begrepp som används i Mral och 
Olinders bok, såväl som inom semiotiken, är användbara för att reda ut vilken ställning 
bilden har inom medieorganisationerna.  

Inom retoriken talas om ethos, pathos och logos som det grundläggande för att övertyga. 
Som fotograf  eller bildjournalist ska man skapa bilder som har en god trovärdighet (ethos), 
som förmedlar händelsen på ett tillförlitligt sätt (logos) och skapa känslor hos betraktaren 
och läsaren (pathos). (Mral & Olinder, 2011:16) Detta är med andra ord mer vetenskapliga 
förklaringar av det Segeholm ställde upp i sin handbok.  

Att underskatta en bilds betydelse är lätt, då bilder lätt ses som självklara. Men att tro att 
budskapet förståtts vid första blicken är inte alltid sant, då en bilds funktion kan vara så 
mycket mer än ett rent avbildande. Bilder kan förenkla en händelse, användas som ett 
maktmedel eller användas till att påverka folks uppfattningar. De kan också användas för 
att uppmana till handling och agerande och kan därmed ses som en argumentation. (Mral 
& Olinder, 2011:37)  
 
Med en definition av bildjournalistik, en ram för att förhålla sig till vad som kan klassas 
som en bra bild och hur bildens betydelse kan användas, har vi nu en tydligare mall att utgå 
från under samtal med våra intervjupersoner om hur de ser på bildens betydelse.  

3.4	  Gatekeeping	  
Med nya kanaler för publicering, allt fler och varierande arbetsuppgifter under en hårdare 
tidsplan och en allt mer framträdande multijournalistroll, (Nygren, 2008:68,70) var och hur 
tas besluten för vilka bilder som hamnar på folks frukostbord? Hur ser egentligen den 
visuella gatekeepingprocessen ut på dagens tidningar och påverkas den på något sätt av en 
eventuell deprofessionalisering av bildjournalistiken?  

Teorin om gatekeeping, att det i informationsflödet finns punkter eller portar (gates) med 
portvakter (gatekeepers) som väljer och styr upp informationen innan den publiceras är 
gammal, men den har levt kvar genom den andra halvan av 1900-talet och in i den nya 
milleniet. (Shoemaker & Vos, 2009:131) Nyheter som faller in under de normer och 
värderingar som styr om en nyhet anses vara lämplig att komma ut i de olika 
nyhetskanalerna väljs ut av gatekeepern för att publiceras och blir då det som formar 
publikens bild av verkligheten. (Shoemaker & Vos, 2009:3) På det sättet spelar gatekeepern 
en viktig roll i att influera människor i deras tyckande och tänkande om omvärlden. 

Forskning inom den så kallade visuella gatekeepingen, främst av journalistikprofessorn 
Kimberly Bissel, har visat att den sortens gatekeeping – på samma sätt som med 
nyhetsurval – präglas av gatekeeperns egna personliga värderingar och bakgrund. Olika 
personer kommer helt enkelt släppa igenom bilder och nyheter genom porten olika, baserat 
på deras eget tyckande. Det finns också ett slags “så gör vi här-tänkade” som influerar 
besluten. Det kan vara skrivna bildpolicys men också oskrivna regler, det som man brukar 
säga sitter i väggarna på tidningar. (Bissel, 2000) 
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Bissels fallstudie ”A return to Mr.Gates: Photography and objectivity” visar att det, på en 
amerikansk nyhetsredaktion, antingen är en fotograf, en bildredaktör eller en redigerare 
som tar besluten om vilka bilder som tillåts passera ut i allmänhetens synfält. (Bissel, 2000) 
Hur ser det då ut på dagens svenska multijournalistiska tidningar? Är det samma krafter 
och personer som styr vilka bilder som förkastas och vilka som tillåts passera som det var 
för 14 år sedan i USA där studien genomfördes? 

  7



En bild eller tusen ord? 
___________________________________________________________________________________ 

4.	  METOD	  
I den här delen så beskriver vi vilken metod vi valt att använda i vår studie, vilka urval vi 
gjort och hur vi gått tillväga i undersökningen. Vi kommer även att diskutera för- och 
nackdelar med våra val och hur studien står sig med reliabilitet och validitet. 
 
Vi har gjort ett urval av tre tidningar i Sverige tillhörande olika koncerner med olika 
ägarstrukturer och vi kommer att undersöka dessa genom samtalsintervjuer med anställda 
på olika nivåer. Detta för att kunna jämföra Mittmedia med andra tidningar, så väl som att 
jämföra hur de olika personerna på olika nivåer i organisationerna ser på bildens ställning.  

4.1	  Val	  av	  forskningsdesign	  
Vår studie är ett fall av deprofessionaliseringen inom journalistiken, som uppstått genom 
konvergens av ny teknik och ägandeformer. (Nygren, 2008:15) Vi ville undersöka 
tidningarnas sätt att planera för bildens roll i det nya klimatet och valde då att göra det 
kvalitativt. Att göra en kvantitativ undersökning hade inte resulterat i samma material och 
det hade varit svårt att kunna se mönster och tankar kring strategier. Vi var inte heller ute 
efter att räkna eller mäta något som vid en kvantitativ studie, (Esaiasson, 2012:197) utan 
helt enkelt undersöka vad som sagts och vad som sägs kring hur bilder ska användas och 
produceras i tidningarna.  
 
Då vårt forskningsproblem är av karaktären att vi vill veta vad och hur man resonerar så 
landade vi i att göra både en beskrivande och en förklarande studie. Vi ville i huvudsak ta 
reda på hur strategierna för bilder ser ut på de utvalda redaktionerna och hur deras syn på 
fotografen ser ut, snarare än varför det ser ut som det gör. (Esaiasson, 2012:36) På vissa 
punkter, som på varför man valt att strukturera om, passar emellertid en förklarande studie 
bättre in för att förklara varför det ser ut som det gör. Vårt val av undersökningsmetod 
bidrog till att begränsa vår studie och våra frågeställningar och samtidigt öppnar det upp 
för framtida undersökningar av mer förklarande karaktär för att fungera som utgångspunkt 
eller tidigare forskning för att förklara varför mediebranschen utvecklas som den gör. 
(Esaiasson, 2012:36)  

4.2	  Samtalsintervjuer	  
För att kunna samla in det material vi behövde för att kunna dra slutsatser och nå ett 
resultat valde vi att genomföra samtalsintervjuer. Det var den bästa metoden för att få det 
material vi behövde för att få svar på våra frågeställningar och för att kunna sammanställa 
ett resultat. (Larsson, 2012:54) Vi ville ta reda på om en utarbetad strategi finns för bilder, 
fotografer och deras roll och hur resonemangen i så fall gick på tidningarna eller inom 
koncernerna när man planerade för detta och för framtiden. Att göra någon form av enkät 
eller fokusgrupp var inte relevant för att nå dit vi ville, då vi ville ha specifika svar från ett 
mindre urval personer med rätt kunskaper och direkt koppling till ämnet. (Esaiasson, 
2012:252)  
 
I vår undersökning ville vi ta reda på faktamässiga saker som till exempel i vilken grad 
tidningarna använder sig av multijournalister, men även hur de olika människorna vi 
intervjuat förhåller sig till de olika frågeställningarna. De är därför både informanter och 
respondenter, det vill säga att de både ger information om hur händelser har ägt rum eller 
hur saker ligger till inom organisationerna (informanter), samtidigt som de själva och deras 
syn på verkligheten är det som undersöks (respondenter). (Esaiasson, 2012:227) En och 
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samma person kan även vara både informant och respondent. (Larsson, 2012:57) Därför 
förhåller vi oss till studien som både en respondent- och en informantundersökning. 

4.3	  Urval	  av	  Zdningar	  
För att få en bredd på svaren och för att få en mer bred insyn i hur branschens strategier 
för bilder ser ut så har vi gjort ett strategiskt urval av tre tidningar och koncerner i Sverige. 
Dessa är: 

– Sundsvalls tidning (ST), Mittmedia 
– Västerbottenskuriren (VK), Stiftelsen VK-press 
– Nya Wermlandstidningen (NWT), NWT-koncernen 

Det är tre tidningar som tillhör olika koncerner och har olika organisationer, alltså tidningar 
med märkbara skillnader. Detta val gjorde vi för att få fler åsikter och bredare svar för att 
på så sätt kunna uttala oss om hur tankegångarna går inom branschen. En jämförande 
design av det slaget kallas mest olika-design, eller most different system design, och används 
oftast till att bekräfta egna teorier och försvaga andra, men vi har valt den vägen för att 
kunna uttala oss så brett som möjligt. (Esaiasson, 2012:104) Hade vi istället gjort en mest 
lika-design med tidningar väldigt lika varandra så hade vi fått en mycket snävare bild av 
branschen. Vår ursprungliga idé var att enbart undersöka Mittmedia, då de verkar i vårt 
geografiska område, men vi beslöt att utöka vår undersökning med andra redaktioner för 
att då få en bredare bild och att genom det kunna dra säkrare slutsatser.  

Sundsvalls tidning tillhör tillsammans med 18 andra titlar koncernen Mittmedia som satsar 
hårt på digital multijournalistik som sträcker sig från Örnsköldsvik i norr till Falun i söder. 
De har avskaffat fotograf  som yrkestitel och ingen av tidningarna i koncernen har längre 
en bildredaktion. Västerbottenskuriren i Umeå å andra sidan ägs av en stiftelse som inte har 
någon beslutande roll i det redaktionella arbetet. Tidningen har både fotografer och en 
bildchef  och delar bildredaktion med andratidningen Folkbladet, vilket innebär att VK:s 
fotografer även gör bildjobb för dem. Nya Wermlandstidningen i Karlstad är också en del 
av en koncern, men de har inte heller någon del i de redaktionella besluten. Koncernen 
innefattar dock ett större antal tidningar över landet, men de har inget gemensam 
redaktionellt samarbete. Även NWT har anställda fotografer och deras arbete leds av en 
nyhetschef. 
 
Valet av tidningar med olika struktur och organisation grundade sig i att vi vill se vilka olika 
syner på bild som finns på olika redaktioner. Vi tänkte att om vi får liknande eller samma 
svar från alla tidningar så innebär det med viss rimlighet att delar av branschen tänker på 
samma sätt och vill gå åt samma håll. Om de däremot säger olika saker är det också 
intressant då det visar på att frågan är komplex och att man kan se på saker olika. Det kan 
tolkas som att strategierna inför framtiden fortfarande är väldigt oklara och att alla inte 
ännu valt en väg. 

4.4	  Respondenter	  och	  informanter	  
På de olika tidningarna genomförde vi intervjuer med personer på olika nivåer i företagen. 
Följande urval av intervjupersoner gjorde vi: 

Sundsvalls tidning och Mittmedia 
– Per Åhlin, administrativ redaktionschef  Mittmedia, intervjuad över telefon 2014-12-03 
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– Anders Ingvarsson, chefredaktör och ansvarig utgivare ST, intervjuad över telefon 
2014-12-03 
– Jan Olby, tidigare bildchef  ST, intervjuad över telefon 2014-12-12 

Västerbottenskuriren  
– Ingvar Näslund, chefredaktör och ansvarig utgivare VK, intervjuad över telefon 
2014-12-08 
– Jessica Wennberg, redaktionschef  VK, intervjuad över telefon 2014-12-08 
– Curt Dahlgren, bildchef  VK, intervjuad över telefon 2014-12-10 

Nya Wermlandstidningen 
– Mikael Rothsten, redaktionschef  och ansvarig utgivare NWT, intervjuad över telefon 
2014-12-10 
– Olov Öström, nyhetschef  NWT, intervjuad över telefon 2014-12-11 
 
Vi valde ut personer på olika nivåer inom organisationerna för att undersöka om de tänker 
om eller värderar bilder olika. NWT och VK har ingen redaktionell avdelning på 
koncernnivå, så vi kunde endast ställa frågor på den nivån inom Mittmedia. Vi sökte även 
nyhetschef  på ST, som avböjde på grund av tidsbrist, och fick istället tips genom ST:s 
chefredaktör att prata med förre bildchefen. Sådant snöbollsurval gjorde även att vi fick tag 
i nyhetschefen på NWT. (Larsson, 2012:63) Vi valde också bort att prata med fotograferna 
och reportrarna på redaktionerna, för att vi ansåg det mer intressant och relevant att tala 
med personer på chefs- eller redaktörspositioner för att få en bra bild över strategierna och 
arbetsmetoderna.  

4.5	  Intervjuerna	  
Intervjuerna grundades i en intervjuguide som vi utformade utefter våra fyra 
frågeställningar. Guiden (bifogad som bilaga i slutet) är uppdelad efter frågeställningarna, 
men under intervjuernas gång rörde vi oss fritt bland frågorna beroende på vilken väg som 
samtalet tog för att hålla ett bra flöde och en god konversation. (Esaiasson, 2012:264) Till 
de frågor vi utformat ställde vi även upp tänkbara följdfrågor. Frågeställningarna som 
användes som grund var 

– Vilken status har bilderna i förhållande till texten på redaktionerna?  
– Hur ser chefer och redaktörer på bildkvalitet?  
– Hur ser urvalsprocessen för bilder ut på redaktionerna?  
– Ser man annorlunda på bilder på olika nivåer inom organisationen?  

De frågor vi formulerade i vår intervjuguide utformades för att vara värderings- och 
fördomsfria och låta de tillfrågade stå för eventuella värderingar och åsikter. Vissa frågor, 
som hur koncernen tänkt kring omorganisation, har av förklarliga skäl endast ställts till 
personer med insyn i frågan, i vårt fall Per Åhlin på Mittmedia. Att ställa de frågorna till 
nyhetschefer kändes inte relevant då de inte varit direkt inblandade i arbetet. 

Då våra intervjupersoner var utspridda över landet beslöt vi att genomföra intervjuerna 
över telefon. Intervjupersonerna på Sundsvalls tidning fick emellertid valet att träffas 
personligen, då vi studerar vid universitetet i Sundsvall, men även de föredrog 
telefonintervjuer för smidighetens skull. Initialt tog vi kontakt med våra intervjupersoner 
via mail där vi förklarade vad vårt ärende var och att vi inom kort skulle kontakta dem via 
telefon för att genomföra intervjun för att förbereda dem på att vi skulle höra av oss. 
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(Esaiasson, 2012:267) Samtliga intervjuer spelades in med ljudinspelare kopplade till 
mobiltelefon och transkriberades sedan. Samtliga åtta intervjuer resulterade i samtal på 
mellan 30 och 40 minuter var. 
De citat vi har plockat ut i resultatdelen har vi valt ut strategiskt för att låta dem vi pratat 
med komma till tals i texten, för att lyfta fram sådant som vi tyckte var intressant för 
undersökningen och för att visa på antingen spridning eller samstämmighet i de tillfrågades 
svar. Citaten användes även för att underbygga våra tolkningar av svaren. (Esaiasson, 
2012:271) 

4.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Då vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer som tillvägagångssätt så var våra 
egna tolkningar och åsikter självklart bidragande till vilka resultat och slutsatser vi kom 
fram till. Våra egna erfarenheter och intressen spelade också in i vårt val av ämne, då vi 
båda studerar bildjournalistik och har varit yrkesverksamma på tidningsredaktioner runt om 
i landet. Även om vi håller ett objektivt förhållningssätt under hela undersökningen så 
spelar våra bakgrunder och värderingar in i hur vi tolkar de svar vi får.  

Eftersom vi är två individer som delade upp intervjuerna mellan oss så är det fullt rimligt 
att ifrågasätta vår resultatsvaliditet, alltså om vi undersökt det vi påstår att vi undersökt och 
att vi gått tillväga på samma sätt. Vi utformade noga vår intervjuguide och gick igenom den 
tillsammans för att säkerställa att alla intervjuer skulle ske under samma förutsättningar. 
(Esaiasson, 2012:63) För att utesluta eventuella fel i vår guide så testintervjuade vi varandra 
och andra utomstående personer med vår intervjuguide som grund. Vi kollade även här att 
inspelningsutrustningen fungerade som den skulle. (Larsson, 2012:65)  

Genom att använda oss av samtalsintervjuer framför enkäter har vi fått djupt gående svar 
på våra frågeställningar. Vi kan dock fastslå att vi genom enkätundersökningar hade kunnat 
nå ut till ännu fler redaktioner och få ännu fler röster. Genom detta hade vi kunnat få fler 
svar och då kunnat dra ännu mer generaliserande slutsatser som hade kunnat appliceras 
bättre på en större del av branschen. (Esaiasson, 2012:229) Vi hade dock inte kunnat vara 
lika flexibla i våra frågor och inte heller kunnat få lika djupt gående svar av de insatta. Vi 
valde genom intervjuerna att gå på djup förståelse av vårt ämne snarare än bred. Vi anser 
därmed att vårt val av metod och vårt urval av tidningar och intervjupersoner var helt rätt, 
då vi fått svar på våra frågeställningar och en större förståelse och kunskap om hur 
tidningsredaktionernas strategier och bildtänk ser ut. De resultat vi fått fram går att 
applicera på liknande fall och andra tidningar som är i farten med att utveckla sin rörliga 
bild och som arbetar multijournalistiskt och vi har därmed även en god extern validitet. 
(Esaiasson, 2012:58) Även om det inte är möjligt att rent krasst generalisera hela branschen 
utifrån kvalitativa undersökningar och samtalsintervjuer som behandlar tre redaktioners 
strategier, så anser vi att våra svar kan jämföras med de tendenser av deprofessionalisering 
som går att se över hela Europa i dag.  
 
Samtliga intervjuer är transkriberade (materialet är huruvida allt för omfattande för att 
bifogas som bilagor) och frågemallen finns med som bilaga för att hålla största möjliga 
öppenhet och transparens i hur vi genomfört vår undersökning. Detta för att hålla vår 
studie intersubjektiv och replikerbar, samtidigt som den ska kunna användas som 
språngbräda till fortsatt forskning inom ämnet. (Esaiasson, 2012:25) 
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5.	  RESULTAT	  
I den här delen presenterar vi de svar vi fått under intervjuerna och resultat och slutsatser 
vi kunnat dra av dem. Vi har för tydlighetens och enkelhetens skull valt att dela upp 
resultaten efter våra fyra frågeställningar 

– Vilken status har bilderna i förhållande till texten på redaktionerna?  
– Hur ser chefer och redaktörer på bildkvalitet?  
– Hur ser urvalsprocessen för bilder ut på redaktionerna?  
– Ser man annorlunda på bilder på olika nivåer inom organisationen?  
 
Dessa fyra besvarar vi nedan under rubrikerna Bildens status i förhållande till texten, Chefer och 
redaktörers syn på bildkvalitet, Urvalsprocesser på redaktionerna och Bilden på olika nivåer och går 
djupare med underrubriker för att förtydliga ytterligare.  

5.1	  Bildens	  status	  i	  förhållande	  Zll	  texten	  

Man kan inte säga att en bild säger mer än tusen ord, för det gör den nog faktiskt inte. Men tusen 
ord utan en bild blir inte lästa! 

Per Åhlin, administrativ redaktionschef  Mittmedia. Telefonintervju 2014-12-03 

Samtliga intervjupersoner vi talat med är eniga om att bilden har en viktig roll i dagspressen 
och inom journalistiken, både som ren illustration och som ett viktigt journalistiskt verktyg. 
ST:s chefredaktör Anders Ingvarsson ser bilderna i tidningen som jätteviktiga och som det 
medium som kan fånga en känsla som en text aldrig kan. Ibland kan bilden förmedla 
mycket mer än texten, men ibland ska bilden också hjälpa texten att bli läst. Han gav 
exemplet att en grej på webben inte blir lika mycket läst om den saknar en bild som lockar 
in läsaren.  

NWT håller även de bilden högt i rang och det är inte ovanligt att texten skrivs utifrån 
bilderna, snarare än tvärtom. Detta sker främst på sportsidorna, men även på nyhetsplats 
kan bilden bli utgångspunkt för hur en artikel disponeras. Bilden anses vara central i 
journalistiken och oerhört viktig för tidningen. 

Det är ju ingen tvekan om att harmonin mellan text och bild är viktig och där har ju 

bilden en stor roll att fylla. 

Olov Öström, nyhetschef  NWT. Telefonintervju 2014-12-11 

Liksom på de andra tidningarna ses bilden som viktig även på VK. De har fortfarande 
fotografer som nästan uteslutande arbetar visuellt och de har även en bildchef  som leder 
det bildjournalistiska arbetet och en chefredaktör som har en bakgrund som fotograf. På 
VK ser de bilden som en väldigt viktig beståndsdel i journalistiken och redigeringen av 
papperstidningen och på webben. Men chefredaktören Ingvar Näslund berättar att det är 
många jättebra bilder som av olika skäl tyvärr inte får det utrymme de förtjänar.  
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Det är många pusselbitar som ska falla på plats och när det måste göras en värdering så går texten 
lite före bilderna 

Ingvar Näslund, chefredaktör VK. Telefonintervju 2014-12-08 

Han tror de måste värna mer om de bilder de tar så de får den plats de är värda. 

Texten har en väldigt hög prioritet, det ska jag inte sticka under stolen med. Men med det säger jag 
inte att bilden inte är viktig och att den inte är prioriterad, för det är den. 

Ingvar Näslund, VK 

Per Åhlin på Mittmedia erkänner också bilden som essentiell i berättandet och ger exemplet 
Åre inför alpina vm 2019. Det går inte att beskriva stämningen i en bygd i stark förändring 
inför en sådan omställning för en internationell tävling i enbart text. Där måste även bilden 
till.  

Man måste ut och göra reportage och knäck och på ett sätt spegla verkligheten och där är ju bilden 
väsentlig, eller central. 

Per Åhlin, Mittmedia 

Jan Olby, som tidigare var bildchef  på ST men nu är allmänreporter med spetskompetens 
bild, ser bilden som ett viktigt språk som talas i dagens samhälle som många tidningar inte 
tar till vara på. I och med att folk inte orkar eller har tid att läsa texter i dag så går vi mot ett 
allt mer bildbaserat språk, snarare än textbaserat. Den nya generationen tittar på bild hela 
tiden och alla tar egna bilder.  

Under lång tid har den (bilden) fått en viktigare betydelse och är i många fall viktigare än texten. 
Men vi och många andra missutnyttjar den betydelsen. Vi använder inte riktigt bilden på det sättet 
som vi borde göra, utan vi jobbar fortfarande textbaserat både på webb och i print. 

Jan Olby, tidigare bildchef  ST. Telefonintervju 2014-12-12 

Multi är det naturliga tillståndet 
På alla tidningarna vi talat med arbetar man multijournalistiskt i allt större utsträckning. Alla 
redaktionerna har reportrar som fotograferar, främst då lokalredaktörerna som gjort det 
under många år. På ST och inom hela Mittmedia har man avskaffat enskilda titlar som 
fotograf  och reporter och i dag är alla journalister, med olika spetskompetenser. Deras mål 
är att alla ska kunna skriva text och ta en bild. På VK och NWT arbetar man efter liknande 
premisser, man har dock inte valt att kalla de reportrar och fotografer som arbetar 
multikompetent för något särskilt och inte heller avskaffat fotograf  som titel eller funktion. 
Oavsett olikheter i tillvägagångssätt är alla är överens om att multi är normen i dag. Man 
kan inte längre vara “enbent” om man ska arbeta i dagspress. Anders Ingvarsson, 
chefredaktör och ansvarig utgivare på Sundsvalls Tidning, uttrycker det följande: 

Jag vill avskaffa ordet multi, eftersom multi är det naturliga tillståndet i dag. 

Anders Ingvarsson, chefredaktör ST. Telefonintervju 2014-12-03 
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Att behöva benämna den moderna journalistiken som multi menar han är onödigt, 
eftersom det är det som är utgångspunkten för hur man arbetar. I vårt teorikapitel beskrev 
vi multijournalistik på två sätt; journalisten som gör flera saker i produktionen, till exempel 
fotograferar, filmar, skriver och/eller redigerar tidningssidor, eller den typ av 
multijournalistik där innehållet publiceras i flera kanaler. Alla dessa kriterier krävs av den 
yrkesverksamma journalisten i dag, enligt alla dem vi intervjuat. Därför är det rimligt att 
anta att det är det naturliga tillståndet, då alla förväntas arbeta därefter. Nya 
Wermlandstidningens redaktionschef  Mikael Rothsten och Västerbottenskurirens 
chefredaktör Ingvar Näslund säger:  

Man kan ju kalla saker vad man vill egentligen, det har inte så stor betydelse. Frågan är vilket jobb 
man gör eller vad man utför. 

Mikael Rothsten, redaktionschef  NWT. Telefonintervju 2014-12-10 

Det (multijournalistik) är ingen frågeställning längre, det är en del av vår vardag. /../ Det är en del 
av en redaktions DNA i dag. 

Ingvar Näslund, VK 

På VK menar man att det är den stora mängden kanaler och plattformar som driver fram 
att man måste jobba mer multi. Ska man kunna fylla alla kanaler så går det inte med de 
resurser man har om man jobbar enligt gamla traditioner. Enligt redaktionschefen Jessica 
Wennberg är det det som kommer att påverka multijournalistiken i framtiden när 
journalistbranschen står och vacklar.  

Där vi är just nu, där många olika plattformar är lika viktiga, då måste man som journalist vara 
multikompetent. /.../ Om man bara använder det rätt så har man fått många fler verktyg att jobba 
med. Att man faktiskt kan göra allting bättre. Men visst, det kräver ju verkligen att man tänker till 
noggrant. 

Jessica Wennberg, redaktionschef  VK. Telefonintervju 2014-12-08 

NWT har utbildat alla sina reportrar i fotografering och alla sina fotografer i skrivande, 
men det är väldigt vanligt att de fortfarande åker ut på jobb i mer traditionella team om två, 
med en reporter och en fotograf. Alla reportrar har också tillgång till en egen kamera som 
de uppmuntras att ha med sig så ofta de kan. Med den utveckling som sker lär även 
fotograferna få skriva allt mer, men att helt avveckla fotografrollen för en multiroll är inget 
som verkar aktuellt. 

Jag tror och hoppas att fotograferna kommer finnas kvar, just också med tanke på att om man 
utvecklar rörlig bild mer så tror jag att fotografens roll kan stärkas. 

Olov Öström, NWT 

Mycket av tänket kring multi går att koppla till teorin om mediekonvergensen där det talas 
om hur gränser suddas ut mellan bland annat avdelningar och personer med olika 
kompetens. I och med att redaktionerna nu arbetar med många olika verktyg mot olika 
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plattformar och publicerar i olika kanaler krävs nu att journalisterna behärskar alla, eller 
åtminstone flera av dem. Eftersom utvecklingen går mot det digitala så kan man inte avvara 
lika många personer för att sköta produktion och verksamhet som man gjorde då 
papperstidningen var den primära kanalen för redaktionerna. Därför beslöt till exempel 
Mittmedia efter nedskärningar att omvandla tjänster från att vara enkompetenta till att 
benämna alla som journalister som ska kunna arbeta med flera olika verktyg. De anställda 
fotograferna och reportrarna försvann inte, men deras tjänster omvandlades.  

Journalistrollen förändrades och de gamla rollerna som reporter, redigerare, webbredaktör och 
fotograf  löstes upp och så fick vi en roll som är journalist. Och alla medarbetare ska kunna göra 
allting. 

Per Åhlin, Mittmedia 

Liknande har skett på NWT och VK också, liksom på de flesta andra tidningsredaktionerna 
i Sverige, och de tänker alla likadant när de söker nytt folk. Alla tre redaktionerna är 
intresserade av multikompetens när de söker medarbetare och att kunna både skriva, 
fotografera, filma och till viss del redigera är krav. Och om de inte kan ta in nya 
medarbetare så har redaktionerna utbildat internt istället.  

Eftersom vi inte har möjligheten att anställa hur många som helst så har vi ju istället försökt 
bredda kompetensen hos alla. 

Jessica Wennberg, VK 

Resursoptimering – rätt person på rätt jobb 

De (tidigare fotograferna) ska kunna jobba ensamma som helgreportrar och skriva 
bevakningsknäck. De ska inte i första skedet sättas i att gräva i diarier eller gå på 
kommunfullmäktige, utan de ska göra jobb där bilden är bärande. 

Per Åhlin, Mittmedia 

Att styra resurserna dit de bäst behövs är något som samtliga tillfrågade är väldigt överens 
om och det är en filosofi som återfinns på alla tre redaktionerna. Med det menas att de 
jobb som är mest krävande rent fototekniskt eller jobb där fler än en person verkligen 
behövs är de jobb som ska prioriteras när man väljer att ge uppdraget åt en fotograf  eller 
medarbetare med fotokompetens, istället för en reporter som tar bilderna. Framför allt är 
det sportjobben som fotokompetensen prioriteras till. Enklare fotojobb kan lika gärna 
göras själv av en journalist som samtidigt skriver, medan de verkligt bildmässiga jobben 
överlåts åt fotomedarbetare. Därför är det allt mer sällan som man skickar både en reporter 
och en fotograf  på jobb tillsammans.  

Tanken inom Mittmedia är att de som tidigare var fotografer ska fortsätta att arbeta med 
bild, även om det inte längre är deras huvuduppgift då de också jobbar som reportrar. De 
går inte längre kvar på fotografscheman utan alla jobbar i samma schemarull, men man har 
alltid en journalist med fotokompetens i tjänst. På ST resonerar chefredaktören Anders 
Ingvarsson att om en text ska skrivas och en bild som blir liten på sidan 12 i tidningen ska 
tas, då skickas ofta en journalist själv. Handlar det däremot om ett större helgreportage eller 
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den stora nyheten på uppslaget sidan sex och sju, då åker man ofta två eller låter en 
journalist med fotokompetens göra jobbet. Finns resursen att skicka med en fotograf  så 
gör man det, men alla ska kunna ta enklare bilder själva. 

På NWT, där det fortfarande finns medarbetare som är anställda som fotografer, tänker 
man liknande med att låta fotograferna göra de mer krävande fotojobben, som sport eller 
bildreportage. De insåg för cirka tio år sedan att de använde sina fotografer till fel jobb och 
att de då beslutade att utbilda även reportrarna i fotografering för att låta fotografernas 
kompetens användas på bästa sätt. 

Vi försöker använda våra fotografer till de mer fotomässigt utmanade jobben. Tanken är att vi ska 
använda dem där de gör mest nytta. 

Mikael Rothsten, NWT. 

Redaktionschefen Mikael Rothsten ser dock en minskning av de större reportagejobben, 
som måste ge plats för nyhetssidorna dit mycket resurser går, eftersom nyhetsrapportering 
är själva kärnverksamheten. På NWT gör de inte alls lika många bildreportage längre som 
de gjorde för ett par år sedan och Rothsten tror att stora dokumentära bildreportage 
kommer att bli allt mer ovanliga inom svensk dagspress.  

Att låta en fotograf  jobba en vecka med ett bildreportage som vi sedan trycker på åtta sidor sker 
allt mer sällan. När vi blir färre så måste vi välja vilken typ av jobb vi gör och hur mycket tid vi kan 
lägga på dem 

Mikael Rothsten, NWT 

På redaktionen pratar de om hur länge sedan det var de gjorde ett riktigt 
arbetsplatsreportage. De jobbar dock med att ha en mer långsiktig planering för att kunna 
styra resurserna till jobb som behöver ett större bildutrymme för att fortsätta kunna ha 
stora bildjobb med bra kvalitet.  

Även VK jobbar med att låta de mer visuella uppdragen som kräver en mer professionell 
bildförståelse gå till fotograferna och att reportrarna kan klara av de enklare bildjobben 
själva. Liksom NWT känner VK av att de kortare nyhetsreportagen tar allt mer plats i 
planeringen och i tidningen och chefredaktören Ingvar Näslund säger att det inte längre är 
lika vanligt att frikoppla en fotograf  för att arbeta med ett reportage över längre tid, då det 
krockar med den dagliga nyhetsverksamheten. Men varje vecka har de ett inslag de kallar 
Veckans bild där en fotografs bild dras över ett helt uppslag. Tanken är att bilduppslaget 
ska fungera som en paus i tidningen för att fånga läsaren och låta fotograferna fördjupa sig 
och jobba med egna idéer. Fotograferna har ofta egna idéer och projekt som tidningen 
försöker uppmuntra.  

Man märker att det blir en helt annan närvaro i bildjournalistiken när man har råd att ge 
fotografen tid till att verkligen lära känna de personer de ska porträttera eller fotografera. /../ Det 
betyder en annan kvalitet. 

Ingvar Näslund, VK 
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Curt Dahlgren som är bildchef  på VK har stor del i ansvaret att styra resurserna dit de bäst 
behövs. För honom handlar det mycket om planera så att jobben tidningen utför får en 
visuell kvalitet, och om att säga nej. Många jobb får skjutas på och planeras om för att 
ingen fotograf  finns tillgänglig till ett jobb där fotograf  krävs. Det blir ofta en balansgång 
mellan vad som ska prioriteras och att i slutändan få bra kvalitet på bildmaterialet är viktigt.  

Undermedvetet så kommer det att påverka ditt sätt att konsumera nyheter och reportage om 
bilderna hamnar längst bak i prion. Jag tror det är väldigt viktigt att stå upp för 
bildjournalistiken. /../ Man underskattar bildens värde och betydelse. 

Curt Dahlgren, bildchef  VK. Telefonintervju 2014-12-10 

Framtiden rör på sig 
Den absolut tydligaste trenden vi kan se på redaktionerna utifrån de svar vi fått är att 
bildens framtid kommer att vara rörlig. När vi ställde frågan om hur de tror att bildens roll 
kommer att förändras i framtiden svarade nästan samtliga tillfrågade att bilden, förutom att 
vara digital, kommer att vara rörlig. De tre redaktionerna vi varit i kontakt med har alla 
kommit olika långt i arbetet med webb-tv och rörlig bild och medan Mittmedia har policyn 
digitalt först, så står VK och NWT fortfarande med en fot kvar i vägskälet med print åt det 
ena hållet och digitalt åt det andra. NWT har fortfarande stor fokus på sin tryckta produkt 
och jobbar inte så mycket med rörligt som de i dagsläget önskar. Det är främst de 
medarbetare som är intresserade och engagerade som jobbar rörligt i dag.  

Vi är väl lite i vår linda när det gäller rörlig bild, men vi har det absolut högt på agendan att försöka 
få till mer kring det. 

Olov Öström, NWT 

En webbredaktör är schemalagd några dagar i veckan för att vara tillgänglig för att göra 
rörlig bild och inslag, utöver reportrarna och fotograferna.  

VK har också börjat arbeta allt mer med rörliga bilder och redaktionschefen Jessica 
Wennberg säger att stillbilden den senaste tiden fått stå tillbaka en aning till förmån för den 
rörliga.  

Prio hos oss just nu om man ska titta på bild, är ju det rörliga. 

Jessica Wennberg, VK 

Curt Dahlgren på VK ser den rörliga bilden som ett sätt att återerövra bildjournalistiken, 
genom att välkomna utvecklingen mot rörlig bild och att använda den stora kompetens 
som finns inom bildberättande även i det rörliga mediet.  

Nu är vi i det här läget. Då är det bättre att använda den enorma kunskap som finns när det gäller 
att berätta en historia i bild och /../ applicera det i det rörliga mediet.  

Curt Dahlgren, VK 

 
På Östersundsposten, som går under Mittmedia-koncernen, har de en webb-tv-redaktion 
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med tre och en halv tjänst som uteslutande jobbar med rörligt material. Per Åhlin, som 
tidigare var redaktionschef  på ÖP innan han blev administrativ redaktionschef  på 
Mittmedia, berättar att tidningen endast har tre som jobbar med redigering av 
papperstidningen och att de nu har är fler som redigerar rörligt material än som redigerar 
tidning. Och de vill se en ännu större ökning av rörligt. Inom Mittmedia ser man att flera 
av de gamla fotograferna fortsatt sitt visuella arbete och använt sin bildkompetens genom 
att fokusera på rörlig bild och att det kommer att fortsätta utvecklas åt det hållet, med allt 
mer rörliga bilder.  

5.2	  Chefer	  och	  redaktörers	  syn	  på	  bildkvalitet	  
Att bilder är en viktig del i en tidning verkar vara en självklarhet bland alla våra tillfrågade. 
Men behöver en bild bara finnas där, eller ska den vara något mer? Inom Mittmedia talas 
det om “good enough”. Att det som produceras – åtminstone till print – bara behöver vara 
så bra som det är nödvändigt utan att läsarna reagerar negativt på det. Det behöver inte 
vara perfekt, så länge det blir bättre över tid. Per Åhlin menar att det handlar mycket om 
hur läsarna uppfattar kvaliteten. 

Du vänder dig ju inte till dagspress för läsupplevelsen. Och du tittar inte på bilder i en dagstidning 
i nyhetssammanhang för bildupplevelsen, utan för informationen. Så ja, jag skulle säga att good 
enough kan vara bra nog. Men det utvecklar ju inte. 

Per Åhlin, Mittmedia 

På VK är tongången annorlunda. Här är man villig att gå längre än Mittmedia för att 
bibehålla bildens kvalitet. Bilden i tidningen får inte påverkas dramatiskt även om man har 
ett digitalt fokus. Det handlar också här om läsarnas upplevelser. Jessica Wennberg säger att 
det ska märkas så lite som det bara går för läsarna, jämfört med Mittmedia som istället ser 
på det från andra hållet – att man ska hålla sig ovanför någon form av lägstanivå. Även 
NWT säger att de vill ha bra bilder oavsett i vilken kanal det publiceras, vilket de vill uppnå 
genom att ha bra framförhållning och planering på jobben för att veta när fotoresurserna 
behövs bäst, berättar Mikael Rothsten. Och viljan att upprätthålla kvaliteten finns hos alla 
tre. 

Jag tror inte att du kan få någon koncernchef  eller tidningsledare att säga att det inte finns en 
sådan vilja. Man vill ju att det ska vara så bra som möjligt på alla sätt. Men den krassa verkligheten 
är ju att vi inte hinner med oss. 

Jan Olby, ST 

Jan Olby säger att om man vill göra något extra utöver de dagliga arbetsuppgifterna 
förutsätter det att man jobbar övertid eller på fritiden. Till följd av en allt stramare ekonomi 
och en fortsatt vilja att producera mycket material erkänner man på alla tidningar att 
kvaliteten har fått stryka på foten. Det finns helt enkelt inte tid att, på samma sätt som 
förut, jobba för att göra det där lilla extra. Tidsbristen gör också att många bilder hamnar i 
tidningen fastän de tidigare inte skulle gjort det. Tidsbrist tillsammans med färdigmallade 
sidor som man behöver fylla gör enligt Curt Dahlgren att det många gånger blir sämre 
bilder i tidningen.  
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Vi lever i en sån skruvad tid när det gäller strid mot klockan och med färre och färre personer som 
ska göra lika mycket om inte mer. Och då sjunker kvaliteten. Man får inse det och jag har fått 
sänka ribban flera steg. 

Curt Dahlgren, VK 

En bra nyhetsbild 

En bild ska väcka nyfikenhet, den behöver inte alltid vara självklar. En bild där man upptäcker 
spännande element när man betraktar den lite mer noggrant och hittar nya dimensioner i den, det 
gillar jag som bild! 

Olov Öström, NWT 

Vad utmärker egentligen en bra nyhetsbild? Den frågan fick alla de tillfrågade svara på och även 
om svaren så klart varierar en del går det att urskilja en röd tråd i svaren.  

De svar som vi fick från våra intervjupersoner på tidningarna går mycket hand i hand med 
Brigitte Mrals synsätt på en bra bild, som vi skrev om i vårt teorikapitel. En bra nyhetsbild 
ska vara omedelbar och tydlig, man ska förstå vad det handlar om och den ska få dig att 
stanna upp – även om du själv inte förstår varför. Man ska som betraktare bli nyfiken och 
fångas av innehållet i bilden. För att den ska sticka ut måste den vara unik, många ger 
exemplet att fotografen har hittat något som ingen annan har sett, det kan vara en vanlig 
tråkig händelse men fotografen har hittat ett ögonblick då bilden kommer samman och 
berättar något om nyheten i stort. Sedan ska bilden vara sann. 

(En bra nyhetsbild) väcker en slags känsla av att det där hände, det är verklighet och inte en 
uppställd historia, en nyhetsbild ska förmedla något så man stannar till och känner att det här är 
äkta. 

Curt Dahlgren, VK 

De bästa nyhetsbilderna kommer oftast från de bästa fotograferna som är väl insatta och duktiga 
journalister. Att ta en bra nyhetsbild är inget som man bara gör så där rakt upp och ned. Utan det 
är ofta år av erfarenhet bakom. 

Ingvar Näslund, VK 

Nyhetsbilden kan skilja sig åt, den kan vara olika i olika situationer. Den kan vara 
dokumentär och skildra en samtid som kanske aldrig kommer att se likadan ut. Eller så kan 
den vara en ren illustration – till exempel när rånaren kommer ut från banken med geväret i 
händerna, som Anders Ingvarsson uttrycker det. Jessica Wennberg på VK säger att en bra 
nyhetsbild på förstasidan på webben är den omedelbara och tydliga bilden. Den som 
berättar direkt vad som händer. Medan på insidan i papperstidningen kan den bra 
nyhetsbilden vara den bild som är mer fördjupande och kan säga något annat. Det skiljer 
sig helt enkelt åt beroende på i vilket forum bilden är publicerad i och i vilket sammanhang 
den förekommer. 
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Det behöver inte vara långt borta eller olyckor alltså/.../Du kan ju ta väldigt bra nyhetsbilder som 
inte förändrar så mycket för hela mänskligheten utan på det lilla planet också. 

Jan Olby, ST 

Nya arbetsprocesser 
I och med de stora förändringarna i tidningsbranschen har många helt fått tänka om sina 
produktioner. Det skifte mot multijournalistik som skett har givit upphov till nya problem. 
Vissa av journalisterna har svårt att förhålla sig till eller anamma det nya arbetssättet. På 
NWT och VK pratar de om vikten att planera arbetet i förväg och Ingvar Näslund menar 
att det är i planeringen som många bra bilder kommer till. Att bestämma så många jobb 
som möjligt i förväg och avvara fotografer i den mån det behövs – eller inte behövs – ger 
ett spelrum att hantera jobb som dyker upp oväntat. Jessica Wennberg tycker själv att VK 
gjort så gott de kunnat för att hålla uppe kvaliteten. 

Då vi känner och när jag känner att kvaliteten kan bli sämre, det är ju när vi inte håller oss till det 
vi har sagt – att försöka planera i så god tid som möjligt. 

Jessica Wennberg, VK 

På VK tycker bildchef  Curt Dahlgren att det sker mer diskussioner om bildjournalistik nu 
jämfört med tidigare. Ofta i resursoptimeringssyfte. Till skillnad mot ST där i alla fall Jan 
Olby tycker att det diskuteras mindre. Och de diskussioner som uppstår, de uppstår mest i 
efterhand. Lite trial and error, som han uttrycker det. Att man prövar sig fram och ser hur 
det blir, blir det fel lär man sig och blir på så vis bättre och bättre. Men det är mest frågor 
om hur man ska göra rent tekniskt som diskuteras. Inte så mycket om innehållet. Tidigare 
när endast de gamla fotograferna tog bilder menar Jan Olby att frågor om teknik, som hur 
man undviker färgstick eller dåligt ljus, sällan togs upp eftersom fotograferna visste hur 
man skulle komma runt sådana problem. 

Nu gör de flesta skrivare inte så utan då diskuterar man bilder i den formen hur ska vi göra så att 
det här ser okej ut? Och då blir det mer fokus på teknik än innehåll. 

Jan Olby, ST 

På alla tre tidningarna är fotograferna närvarande vid morgonmöten och det är främst 
fotograferna själva som tar upp bilderna i diskussionerna. Olov Öström på NWT berättar 
att det pratas bland annat om hur man vinklat artiklarna i bild och om en bild skulle fått 
mer eller mindre plats. 

Ibland är de (fotograferna) upprörda och förbannade över någonting, att bilden har hanterats på 
fel sätt, och ibland tar reportrarna eller vi nyhetschefer spontant upp och diskuterar kring bilden 
om det är något som är bra eller dåligt. Det är väl klart att man kanske oftare hyllar en bild än att 
man sågar den. 

Olov Öström, NWT 

Det har visat sig för oss att det finns skillnader i tidningarnas sätt att förhålla sig till 
kvaliteten på materialet som publiceras. Inom Mittmedia där man verkligen går i bräschen 
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för den nya multijournalistiken ser de att kvaliteten ibland kan hamna längre bak i 
prioriteringen, då de i första hand vill få ut sin tidning och hålla sin webb uppdaterad.  

Det är enkelt att säga att koncentrerar man sig på en sak så blir det bättre än när man ska göra två 
saker, alltså är multi en aning dåligt. Samtidigt har vi inte råd att vara så många i dag som vi var i 
går, då är multi en förutsättning för att vi ska hinna bevaka det som händer och sker. 

Anders Ingvarsson, ST 

På VK säger de, likt Ingvarsson, att multi är en förutsättning för att kunna fylla alla kanaler 
i dag. Men de tycker själva att de har lyckats att hålla sig bra när det kommer till kvalitet. 
Även om man haft en ambition att kunna få med allt så finns det gränser för vad man kan 
täcka in och göra utan att det påverkar kvaliteten i slutändan. 

Idag har man som börjat inse att vi kan inte det (bevaka allt), om vi måste ha med allting så blir det 
på bekostnad av kvalitet. Så är det! Jag menar vi är inte mer än människor. 

Curt Dahlgren, VK 

NWT använder inte multijournalistik i formen att samma person gör flera saker i samma 
utsträckning som Mittmedia. De försöker likt VK använda fotograferna som fotografer 
istället för att låta reportrar ta fler bilder än vad som är nödvändigt, även om reportrarna 
uppmuntras till att ta fler och bättre bilder.  

Många av dem (reportrarna) är jätteduktiga, men om man pratar generellt så är det ju så att många 
av dem klarar ju inte av att varken ta bilder som har lika hög teknisk nivå eller samma form av 
innehåll, alltså bildmotivnivå, som våra fotografer klarar av. 

Mikael Rothsten, NWT 

På NWT och ST har man inte längre någon som är bildchef  och som kan styra och hålla 
ihop det bildjournalistiska arbetet. De beslut som bildchefen tidigare tagit, som vilka som 
ska göra vissa jobb och att vara med och välj vilka bilder som publiceras, har förflyttats 
över till nyhetschef  och till viss del även de enskilda fotograferna. Detta tror Anders 
Ingvarsson kan påverka bildens kvalitet.  

I vissa fall så tror jag att kvaliteten har försämrats, det är för att det blir lite spretigare. Sen, en bra 
bild är en bra bild och vi har ju skickliga medarbetare som har vett nog att tala om när det finns en 
riktigt bra bild också. 

Anders Ingvarsson, ST 

VK är den enda av de tre tidningarna vi intervjuat som har en bildchef  och Curt Dahlgren 
tror att det är bra att det finns någon som kan stå upp för fotograferna på tidningen och 
kvaliteten på bilderna. Det var också något som Jan Olby höll högt under sin tid som 
bildchef  på ST. 

Alla de tre tidningarna har genomfört utbildningar för att höja kunskapen om foto bland 
medarbetarna. Inom Mittmedia som är en stor koncern satsar man på lokala utbildningar 
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på de enskilda redaktionerna, där någon på tidningen är ansvarig för fotoutbildningen av de 
skrivande journalisterna. Alla de vi pratat med på ST/Mittmedia säger att det är viktigt med 
uppföljning och att man får fortsätta utvecklas med handledning under en längre tid för att 
lära sig.  

Alltså, det går inte att skicka en reporter på en tredagarskurs eller en veckokurs på Fojo 
(Medieinstitutet Fojo i Kalmar, förf.anm.) och tro att man får tillbaka en fotograf. 

Per Åhlin, Mittmedia 

 
Det finns utrustning på redaktionerna så att de som verkligen är intresserade och vill lära 
sig mer ska kunna göra det.  

Tekniken öppnar nya dörrar 

En jättebra bild gör sig ju inte helt fantastiskt i en mobil, en liten pluttig mobiltelefon. Det gör den 
ju inte. 

Olov Öström, NWT 

Teknik har alltid spelat roll för bilders framställning och presentation. På VK är man mitt 
upp i att lansera en ny webbversion av tidningen på surfplatta. Där tror de att bilderna 
kommer att komma till sin rätt på ett nytt sätt, rent tekniskt. Även på Mittmedia jobbar 
man mot surfplattor och ser fördelarna med den nya tekniken. 

Det ger ju en helt annan upplevelse än ett bilduppslag i tidningen. Där blir ju varje bild en helsida 
och den tekniska upplösningen blir ju enormt mycket bättre än vad den är i tryck. 

Per Åhlin, Mittmedia 

Jessica Wennberg på VK tror på en ny våg av digitala plattformar där man ska kunna 
publicera längre reportage och där bilder kommer att vara viktiga. Hon ger den modell som 
använts av Aftonbladet bland annat i deras serie om Estonia-katastrofen som exempel, där 
de i ett luftigt format presenterat text, bild och rörligt material på en mer interaktiv 
temasajt. En sådan typ av publiceringsmodell är något som Olby också ser fördelarna med, 
men som han inte känner hunnit utvecklas riktigt ännu. 

Vill man göra längre reportage så finns det tyvärr ingen garanti för att vi kan publicera det för vi 
har inte riktigt sidorna för det. Då säger folk: webben är stor. Ja, fast den omställningen håller vi på 
med, men vi är inte färdiga. Vi har inga färdiga koncept med hur vi ska publicera stora jobb på 
webben tyvärr. 

Jan Olby, ST 

När de intervjuade får spekulera om bildens framtid så säger alla att den är rörlig, som 
tidigare nämnts. En möjlighet som många ser är att man ska kunna plocka bilder ur rörligt 
material. Då en filmkamera i vanliga fall tar 24 bilder per sekund är tanken att man där ska 
kunna hitta bra bildrutor utan att behöva ta stillbilder också. På så sätt ska man kunna köra 
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rörligt i första hand. Jessica Wennberg säger att de har gjort det på VK, men att det inte är 
särskilt vanligt. Kvaliteten blir inte lika bra som i en stillbild men det förutspås att i det i 
framtiden kanske inte kommer att märkas skillnad. 

Det är kanske ingen som kommer se skillnad på det (bilder med låg teknisk kvalitet och 
upplösning) i den snabba publiceringen. Men man kommer ju att se skillnad på det i 
arkivhänseende om tio är när man ska plocka upp bilderna igen. Då kommer man ju undra vad vi 
höll på med just nu. 

Jan Olby, ST 

En annan del av framtiden av bilden, som till viss del redan är här, är att den ska levereras 
direkt. Ny teknik som gör det möjligt att skicka bilder och filmer från fältet direkt in till 
redaktionen för publicering. 

En grundbas i den (nyhetsbilden) är att den ska vara snabbt levererad. Vi lever ju i ett sånt klimat 
nu där vi har webb och det gäller att vara nyhetsledande. Våra läsare vet att går man till nwt.se så 
ska man kunna se vad som har hänt. 

Olov Öström, NWT 

Ingvar Näslund ser en negativ sida av detta snabba arbetsflöde. När fotografer levererar 
bilder direkt från kameran känner många att de tappar kontrollen över sitt material. Man 
kan inte göra de efterbearbetningar som man skulle vilja göra innan bilden publiceras. Ett 
psykologiskt hack, som han beskriver det, mellan att vara nyhetsledande och ligga längst fram 
i utvecklingen och att fortfarande vilja leverera bra bilder. 

5.3	  Urvalsprocesser	  på	  redakZonerna	  
Vem är det som bestämmer egentligen? Eller mer specifikt, vem eller vilka är det som väljer 
vilka bilder som publiceras och vilka som inte gör det? Svaren skiljer sig åt mellan 
tidningarna. 
På VK värnar man om den allmänna diskussionen om bilder innan publicering, särskilt på 
större och mer viktiga jobb, men även på mindre jobb förs det en diskussion mellan 
fotograf, reporter och bildchef  Curt Dahlgren. Ingvar Näslund påpekar att det inte är 
enbart fotografen som bestämmer, utan det görs av flera personer – bland annat redigerare. 
Medan Dahlgren framhäver att det ändå är fotografen som har allra största mandatet. 

De har varit ute på fältet, de har sett verkligheten, de har mött människor och de har liksom andats 
in den atmosfär som de ska beskriva. Så det är i första hand dem tycker jag som bestämmer vilka 
bilder som ska prioriteras. 

Curt Dahlgren, VK 

NWT säger också att det är fotografen som bestämmer mycket, vilka bilder som ska dras 
på och så vidare. Men att det är en redaktör som alltid har sista ordet. Mikael Rothsten 
säger att det kan se lite olika ut men att det är redaktörer, både till tidning och på webben, 
som slutligen avgör vilken bild som ska vara stor eller om det ska vara en eller flera bilder 
som publiceras. 
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ST har anammat en annan metod, där diskussionen har minskat och ansvaret för urval i allt 
större grad ligger på de enskilda medarbetarna. I redaktionsprogrammet som används, 
Newspilot, kan det vara bestämt att det ska vara till exempel fyra bilder. Då bestämmer 
fotografen själv i vilken ordning bilderna ska ligga och det i sin tur gör att när redigeraren 
lägger in det på sidan eller när webbredaktören publicerar artikeln på webben så kommer 
bilderna ligga i den ordning som fotografen bestämt. 

Alltså den här gatekeepern i form av en bildredaktör eller en bildchef  den finns inte riktigt kvar 
utan det är jag som medarbetare som har ett större ansvar för innehåll och kvalitet när det gäller 
bilder. För att det är jag som gör i princip hela processen från det att jag får jobbet eller hittar på 
jobbet så bokar jag, jag gör jobbet, redigerar, bildbehandlar och även publicerar på webben och 
gör färdigt enligt mallar för publicering i tidningen. /.../Så bild diskuteras inte så himla mycket, 
varken för print eller kanske ännu mindre till webben. Det som är draget till en artikel det 
publiceras, sen om det är bra eller dåligt det får man se lite grann efter klicken. 

Jan Olby, ST 

Chefredaktör Anders Ingvarsson tror också att det faktiskt inte pratas så jättemycket bild i 
den dagliga produktionen, om det inte är några speciella bilder då det pratas väldigt mycket 
i stället. Det tror han har mycket att göra med den mallning av tidningen de använder, då 
det ofta är i princip färdigt hur det ska se ut innan man åker ut på jobbet.  

Ju större jobb, ju mer pratar man, ju mindre jobb, desto mindre pratar man. 

Anders Ingvarsson, ST 

Mallen sätter gränserna 
Mallningen av tidningarna, som alla tre tidningarna beskriver, bygger på en förväntning om 
vad det framtida jobbet kan tänkas leverera. Man sitter i ett skruvstäd som Curt Dahlgren 
uttrycker det. Även om det påpekas att mallar går att byta ut så blir det i praktiken ofta att 
man inte hinner göra det. Och bilder väljs därefter. 

Vi har mallade geometrier som ska fyllas och om man inte har tid att byta ut geometrier där det 
ligger fyra bildblock så kör man på det. Och då lägger man in bilder som inte egentligen skulle 
vara där. 

Curt Dahlgren, VK 

På NWT säger Mikael Rothsten att de är uppe i en process där tidningen ska bli ännu mer 
mallad. Förhoppningen är att man genom den tid man sparar att malla sidorna ska ha 
flexibilitet och frihet nog att kunna göra om vissa jobb, om det visar sig att jobbet inte blir 
som man förväntat sig. Men att mallningen påverkar bildkvaliteten har han svårt att se. 

Jag kan inte se att det kanske har någon direkt inverkan så på bilder. 

Mikael Rothsten, NWT 
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I och med att ST i större utsträckning låter fotograferna välja bilderna själva utan att någon 
annan tittar på dem så säger Anders Ingvarsson att det finns risk att man väljer för snabbt. 
Inte minst med tanke på att webben ska uppdateras så fort man är klar med ett jobb, det 
finns inte alltid tid för eftertanke. Utöver det så påverkar de beslut som fattas på förhand, 
innan bilderna tas, också vad det finns för material att välja på i slutändan. 

Våra tidningar har blivit mer och mer mallade, en bild ska ju se ut på ett visst sätt, det är ju bestämt 
redan innan bilden tas, att det ska vara en låg höjdare eller vad det nu är för något, en kvadrat eller 
så. Och alla mallar går att ändra på men det är klart att det har påverkat till viss del den 
konstnärliga friheten för fotografer. 

Anders Ingvarsson, ST 

5.4	  Bilden	  på	  olika	  nivåer	  
Vår frågeställning var om bilder ses på annorlunda på olika nivåer inom organisationen. 
Det förenklade svaret på den frågan är kort och gott Nej, vilket vi baserar på att alla är 
överens om att bilden är väldigt viktig. Det råder inga större skillnader mellan åsikterna om 
bildens roll bland de vi frågat på olika positioner på olika nivåer inom organisationerna, 
oavsett om intervjupersonen sitter på koncernnivå, är redaktionschef  eller är redaktör. Den 
enda stora skillnaden är att på koncernnivå har man inte som uppgift att upprätthålla 
bildkvaliteten.  

Det är redaktionella frågor och de ska inte diskuteras någon annanstans heller. 

Ingvar Näslund, VK 

Alla de tre redaktionschefer och chefredaktörer vi talat med bryr sig om bildens status och 
kvalitet och försöker med hjälp av sina anställda att säkra kvaliteten utefter de 
förutsättningar som råder inom dagens tidningsbransch och genom att använda de verktyg 
de har till hands. Det är då ett ökat digitalt fokus och multijournalistik som kommer att föra 
journalistyrket framåt. 

Jag tror inte att det finns någon annan väg om jag ska vara ärlig. Oavsett om det är bra eller dåligt 
så vette gudarna om det finns någon annan väg framåt. 

Mikael Rothsten, NWT  

Mittmedia som koncern har en redaktionell avdelning som tar beslut om det redaktionella 
arbetet på tidningarna inom koncernen. De andra två tidningarna tar sådana beslut på egen 
nivå utan inblandning av ägarna. Och inom Mittmedia såg man att en omställning mot det 
digitala var nödvändig och att ett omställningsprogram för alla inom koncernen behövdes. 
De tog de ekonomiska besluten och sedan har diskussionerna om hur kvaliteten ska 
behållas förts på redaktionell nivå.  

Från koncernnivå, när vi började prata om det här, så var det ju mer en ekonomisk fråga än en 
utveckling av bild-fråga. /../ Och så ska det vara. Koncernledningen ska inte fundera över såna 
saker, utan de ska ta de stora besluten och peka ut riktningen. 

Per Åhlin, Mittmedia 
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6.	  DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATSER	  
Det av våra resultat vi kan applicera på en större helhet av branschen är att många verkar 
sakna klara strategier för bildkvaliteten för framtiden. De vi undersökt vet naturligtvis inte 
hur framtiden kommer att te sig och kan därför inte göra annat är att planera efter de 
förutsättningar de har. Men våra resultat säger ändå en del om hur branschfolk resonerar 
och kan därför användas till att jämföra med liknande fall med andra tidningar i Sverige 
som genomgått liknande omorganisationer. Men att dra generaliserande slutsatser för hela 
branschen utifrån våra resultat är dock svårt, då vi egentligen bara undersökt tre 
redaktioner. 

6.1	  En	  balansgång	  mellan	  text	  och	  bild	  
Vår första frågeställning om bildens ställning mot texten är svår att besvara på ett rakt och 
enkelt sätt. De resultat vi fått fram tyder på att det hela tiden råder en balansgång mellan 
text och bild och att harmonin mellan dem är en avgörande faktor. Måste text och bild 
värderas mot varandra så får texten en högre prioritet, men att det nödvändigtvis inte 
behöver innebära att bilden är lägre värderad för det. Båda anses vara viktiga beståndsdelar 
på såväl webb som i papper och ses även essentiella för det journalistiska berättandet. Det 
skiljer också mycket från fall till fall vad som ska prioriteras av text eller bild. Vi kan 
samtidigt se att det i dagens samhälle kommuniceras allt oftare i bild, men att tidningarna 
fortfarande arbetar väldigt mycket textbaserat.  

Vi kan också ana en tendens till en kommande renässans för bilden inom dagspress. När vi 
frågat våra intervjupersoner vad de tror om bildens framtid så har de svarat att bilden 
kommer växa sig starkare på de digitala plattformarna och att den kommer att bli mer 
rörlig. De slutsatser som kan dras av det är att om stillbilden i papperstidningen får stå 
tillbaka en aning mot texten i vissa fall, så får texten på nätet allt oftare stå tillbaka till 
förmån för rörlig bild och webb-tv-inslag.  

Våra intervjupersoner spekulerar i ny teknik som kommer att ge nya möjligheter att 
publicera bilder på ett sätt och med en kvalitet som en vanlig papperstidning aldrig skulle 
kunna göra. Det utvecklas modeller för att kunna göra större reportage till webben, men än 
så länge är utvecklingen på redaktionerna inte riktigt där. VK och NWT eniga om att 
framtiden kommer vara digital men att man i dag fortfarande är beroende av 
papperstidningen som plattform och intäktskälla för annonser. Möjligheten att satsa fullt ut 
på webben saknas, då pappret fortfarande till viss del kräver sina resurser och har kvar 
prenumeranter. Det vi tolkar utifrån våra resultat är att det egentligen bara är Mittmedia 
som har en klar strategi för hur de ska hantera de nya digitala möjligheterna, men de saknar 
en tydlig linje för hur bildkvaliteten ska kunna bevaras.  

6.2	  Deprofessionalisering	  –	  och	  samZdigt	  professionalisering	  
Den digitala utvecklingen och multijournalistiken i sig har bidragit till stora förändringar på 
tidningsredaktionerna och förändrat allas roller på ett eller annat sätt. I och med att 
fotograferna, eller de medarbetare som tagit bilden i de fall fotograf  inte varit med, är mer 
delaktiga i produktionen av tidningarnas produkter så tolkar vi det som att det skett en viss 
professionalisering av fotograferna, trots att de fortsätter att bli färre i journalistkåren. 
Detta jämfört med hur de arbetade tidigare. För tio-tjugo år sedan satt många fotografer 
ofta och väntade på att få lappar, alltså jobbeställningar, och var sällan insatta i 
journalistiken. Vi ser i våra resultat att de nu har en starkare ställning som journalister och 
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tar mer plats och ansvar på redaktionerna. Samtidigt blir ju fotograferna färre och deras 
jobb tas över av andra medarbetare och till viss del även privatpersoner och läsare, vilket i 
sin tur tyder på en deprofessionalisering av fotografyrket.  

Utifrån våra resultat kan man dra slutsatsen att den utbildade bildjournalisten kommer att 
få en allt viktigare roll på redaktionerna. Det här bygger vi på svar vi fått när vi talat med 
våra intervjupersoner som alla söker medarbetare som kan hantera både stillbild och rörlig 
bild, likväl besitter det journalistiska tänkandet. Per Åhlin berättade att de inom Mittmedia 
aldrig haft så många bildkunniga medarbetare som i dag genom att de anställt skrivkunniga 
bildjournalister som reportrar. Så trots att andelen fotografer i journalistkåren minskar på 
redaktioner i Sverige kommer det fortfarande att finnas bildkunniga journalister under 
andra titlar och benämningar än fotograf. 

För att besvara vårt syfte har vi dragit slutsatser som vi tycker säger att bildjournalistiken 
påverkas av den pågående deprofessionaliseringen av journalistiken, på så sätt att kvaliteten 
på bilderna sjunker. Detta på grund av att tiden inte räcker till för att låta fotografer eller 
journalister med fotokompetens lägga mycket tid på reportage och bilder. Som Ingvar 
Näslund berättade ovan så känner man av en annan närvaro och kvalitet i bilderna om tid 
kan avvaras till reportagen. Som alla tre tidningar förklarat så finns de möjligheterna inte 
längre i samma grad då man måste lägga en stor del av sina resurser på nyhetsbevakningen 
som är den huvudsakliga dagliga verksamheten.  

6.3	  FramZda	  forskning	  
Vidare skulle vi vilja se fler undersökningar kring den rörliga bilden och utvecklingen av 
digital publicering. Det skulle vara intressant att undersöka vad läsarna tycker om rörlig bild 
och nättidningar, eftersom tidningarna säger att de hela tiden värderat läsarnas åsikter om 
kvalitet och innehåll när de genomfört omorganiseringar. Detta framför allt då många av 
tidningarnas nuvarande prenumeranter tillhör den äldre generationen och är ovana vid de 
nya digitala kanalerna.  

Vi tycker också svensk bildjournalistik är ett ämne som behöver mer forskning rent 
generellt. Framför allt nu då bilder får en starkare roll i samhället samtidigt som 
journalistiken genomgår en omvandling och fotograftjänsterna blir färre. Alla 
undersökningar som belyser ämnet välkomnar vi med öppna armar för att vi och andra ska 
få en bättre förståelse för den journalistiska bilden i Sverige.  
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En bild eller tusen ord? 
___________________________________________________________________________________ 

8.	  BILAGOR	  

8.1	  Intervjuguide	  
Status  
– Finns en bildredaktion? 
– Finns fotografer? 
 Om JA: Hur många? 
– Används multireportrar på er tidning? 
 Om JA: I hur stor utsträckning jobbar de som multireportrar?  
 Hur ofta jobbar de anställda i team om reporter och fotograf? 
– Vilka anställs för att ta bilder? 
– Vilken kompetens har de som anställs? 
 Nämn de viktigaste kunskaperna ni söker. 
– Vilka specialkunskaper prioriteras hos anställda? Text, foto eller video? 
– Har medarbetarna möjlighet att vidareutbilda sig inom foto och bild? 
 Uttrycker de intresse för detta? 
– Har den typ av uppdrag som tidningen utför omprioriterats på något sätt efter att ni 
börjat arbeta med multi? (Om sådan gjorts!) 
 Om JA: På vilket sätt? Åsikter och tankar om det. 
– Vem tar bilder för olika typer av jobb, fotograf  eller multireporter? T ex sport, porträtt, 
reportage, blåljushändelse osv. När följer fotograf  med?  
Är det annorlunda för olika plattformar, som webb, papper och tv? 
– Är det mer vanligt förekommande att reportrarna fotograferar än att fotograferna 
skriver? (Om fotografer finns på redaktionen) 
– Har alla samma förutsättningar för att producera bilder? (utrustning, kompetens, 
mjukvaror?) 
– Vad prioriterar ni främst? Text eller bild? 
– Hur tror du att bildens roll kommer förändras i framtiden?  
Fotografens roll? 
– Hur är din syn på multijournalistiken som arbetssätt? 
– Använder ni er av läsarbilder? 
 Om JA: När och varför? 
 Har ni några krav på läsarbilder? 
 Om NEJ: Varför inte? 

Kvalitet  
– Är bilden viktig? 
 Varför? 
– Vad utmärker en bra nyhetsbild för dig? 
 Ge tre kriterier för en bra bild. 
– Prioriteras bilder olika till olika delar av tidningen (helgbilagor, artikelserier)?  
 Tänker ni annorlunda för webben? 
Om JA: Hur och varför tänker ni som ni gör? 
– Diskuterar ni bilder på redaktionen? (publicering, bildkvalité, direktiv för hur bilderna ska 
tas) 
 Om JA: Hur ofta gör ni det? Tas bilder upp på morgonmöten? 
 Vad är det ni talar om? 
– Finns det en bildpolicy för vilka typer av bilder ni vill ha? 
 Om JA: Hur ser policyn ut? 
 Om NEJ: Varför har ni ingen policy? 
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– Tror du att ökningen av multijournalistik påverkar bildkvalitén, både visuellt och tekniskt? 
 Om JA: Positivt eller negativt? 
 Om positivt: på vilket sätt? 
 Om negativt: på vilket sätt och gör ni något åt det? 
 Om NEJ: utveckla. 

Gatekeeping 
– Vem bestämmer vilka bilder som ska publiceras var och när? 
– Olika bilder för papper och webb? Vem avgör det? 
– Är er redigering mallad? 
 Om JA: Hur mycket är förutbestämt? 
 Hur påverkar det urvalet av bilder? 
 Om NEJ: Hur avgör det urvalet av bilder? 
– Hur går urvalet till när bilder väljs ut för publicering? 
– Finns det en dialog mellan fotograf  och redaktör/redigerare? 
 Pratar man om bildbeskärning och bildurval? 
 Hur mycket har fotografen att säga till om bildurval? 
– Ser urvalsprocessen annorlunda ut för olika typer av genrer (sport, helgbilagor osv)? 
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