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Abstract 

Vad är en Vinnarbild?  

– En kvantitativ studie av vinnarbilderna i Årets Bilds kategorier Nyhetsbild Sverige och 

Nyhetsbild Utland 2006-2015 

Författare: Melinda Brodelis, Nora Lorek 

Ämne: Journalistik/ Bildjournalistik 

Termin: HT2015 

Kurs: JO035G 

Antal ord uppsatsen: 17454 

 

I denna uppsats görs en bildanalys av vinnarbilderna i den svenska pressfototävlingen Årets 

Bild i kategorierna Nyhetsbild Utland och Nyhetsbild Sverige åren 2006-2015. Syftet med 

studien är att undersöka skillnaderna i de två valda kategorierna och att se om teorierna om 

lidande som porträtteras stämmer överens med våra resultat eller ej.  

Genom en analys av vinnarbilderna i de två kategorierna vill vi visa på eventuella strukturer i 

prisbelönta nyhetsbilder samt lägga en grund för framtida och mer ingående forskning av 

vinnande nyhetsbilder i svenska pressfototävlingar. 

 

Studien är en kvantitativ undersökning där vi använt oss av bildanalyser av de 54 bilder som 

vunnit i nyhetsbildskategorierna mellan 2006-2015. Vi har använt oss av retorisk och 

semiotisk bildanalys. Resultatet vi fått visar att vinnarbilderna i kategorierna huvudsakligen 

visar ett begränsat antal teman; naturkatastrofer, fattigdom och sociala problem samt krig och 

konflikt. Majoriteten av bilderna är negativt laddade och föreställer människor som visar 

negativa känslor. Samtliga bilder förutom en som kammade hem pris, innehöll detaljer som 

gjorde att de stack ut från mängden och som tilltalade oss. Exempel på det är punctum eller 

symboler som syntes i bilden. Det gjorde att vi drog slutsatsen att det är en av faktorerna som 

påverkar bildens chans att vinna i tävlingar som Årets Bild.  

 

Nyckelord: Årets Bild, Nyhetsbild Sverige, Nyhetsbild Utland, Bildjournalistik, Pressbilder, 

Nyhetsbilder, Semiotisk bildanalys, Retorisk bildanalys, Pressfototävling, Vinnarbild 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Årligen belönas sex bilder i kategorierna Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild Utland i 

tävlingen Årets Bild. Tävlingen som är Sveriges största pressfototävling anordnas av 

Pressfotografernas Klubb och har som syfte att främja bildjournalistiken genom att premiera 

och uppmärksamma bilder som har ett historiskt värde, särskilt i kategorin Nyhetsbild 

(aretsbild.se). 

 

Men vad är det som utgör en vinnarbild i en kategori som styrs av vad som händer i världen 

och vad som bevakas av mediebranschen? 

Vilka slags nyheter handlar det om och finns det skillnader mellan de svenska och de 

utländska bilderna som vinner? 

Följer vinnarbilderna i nyhetskategorierna samma mönster som vinnarbilderna med titeln 

Årets Bild? 

 

Tidigare forskning om pressfototävlingar (Kim och Smith, 2005; Greenwood och Smith, 

2007; Ekman och Rodling, 2010; Karlsson, 2015) har fokuserat på teman i vinnarbilderna och 

kommit fram till att bilder av lidande förekommer i stor skala. Den har även visat på en 

tendens att det premieras en begränsad form av episodisk världsbild på bekostnad av ett 

djupgående berättande rent visuellt som bidrar till en inblick i omvärldens levnadsvillkor 

(Andén-Papadopoulos, 2000; Greenwood och Smith, 2007, 2009; Langton, 2009; Nilsson, 

2015:291 i Karlsson och Strömbäck, 2015).  

Exempel på det är medieforskarna Greenwood och Smith (2007) som gjorde en studie om 

tävlingen Picture of the Year och kom fram till att den överlägset största gruppen av vinnande 

bilder i tävlingen var bilder från krig och konfliktdrabbade områden, fattigdom och sociala 

problem.  

Deras forskningsresultat fokuserar endast på vinnarbilderna från respektive år och även om de 

i de flesta fall är en nyhetsbild, går det inte att dra slutsatsen att deras resultat även går att 

applicera på vinnarbilder i kategorier som just Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild Utland. 
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Utöver det finns ett flertal andra kategorier i vilka pressbilder premieras varje år och där det 

finns ett mer omfattande material att analysera. 

 

För att undersöka det närmare har vi valt att göra en djupare studie i Årets Bild som inte bara 

fokuserar på vinnarbilden i hela tävlingen och dess ämne. Vi valde istället att försöka hitta fler 

beskrivande variabler än bara teman som våld och lidande som kan stå till grund för att 

bilderna väljs ut som vinnare. Samtidigt ville vi öppna upp för framtida forskning som inte 

endast fokuserar på vinnarbilden utan på det topp tre premierade bilder med olika teman. 

Eftersom vinnande bilder får en stor spridning och därmed även har en makt att påverka 

utvecklingen av nyhetsbilden, är det intressant att titta närmare på vilka strukturella skillnader 

och likheter det finns mellan vinnarbilderna i nyhetsbildskategorierna där den enda skillnaden 

är huruvida bilden är tagen i Sverige eller utomlands. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att genom en analys av vinnarbilderna i kategorierna Nyhetsbild Sverige 

och Nyhetsbild Utland i tävlingen Årets Bild mellan åren 2006 och 2015 visa på eventuella 

strukturer i prisbelönta nyhetsbilder samt lägga en grund för framtida och mer ingående 

forskning av vinnande nyhetsbilder i svenska pressfototävlingar. 

1.3 Frågeställning 
● Vilka faktorer är avgörande för en nyhetsbilds framgång i tävlingen Årets Bild? 

Vilka teman och känslor dominerar bland vinnarbilderna?  

Vad mer än en bilds nyhetsvärde krävs för att en bild ska nå framgång i Årets 

Bild? 

 

● Finns det strukturella likheter och skillnader mellan vinnarbilderna i kategorierna 

Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild Utland mellan 2006 och 2015? Om ja, vilka?  
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1.4 Bakgrund 

1.4.1 Om Årets Bild 
Årets Bild är Sveriges största fototävling som arrangerats av den ideella organisationen 

Pressfotografernas Klubb (PFK) sedan år 1942. Tävlingen har haft varierande antal klasser 

genom åren med för närvarande 15 kategorier (aretsbild.se). År 2008 saknades till exempel 

kategorin Nyhetsbild Utland (Årets Bild 2008).  

Priset delas ut under våren vilket innebär att bilden som får titeln Årets Bild 2015 egentligen 

är tagen 2014 (pfk.se). 

Juryns sammansättning är unik varje år och brukar bestå av tre oberoende personer. En 

moderator utan rösträtt är även medverkande för att kunna ge en neutral och fördjupad 

information om tävlingsbidragen. Syftet med tävlingen är främst att främja bildjournalistik 

och skickligt utförda yrkesprestationer inom journalistiken (aretsbild.se). 

Vinnarbilderna i Årets Bild har även som uppgift att sammanfatta året som gått, och visa på 

viktiga händelser samt bildjournalistikens utveckling under året. Det gör att juryn som följer 

tävlingens regler i första hand ser till det journalistiska innehållet, därefter det estetiska 

(aretsbild.se).  

1.4.2 Tävlingsdeltagare 
Tävlingen är öppen för alla som är yrkesverksamma fotografer, medlemmar i 

Pressfotografernas klubb (PFK), inklusive studenter med studentmedlemskap. 

För att kunna skicka in tävlingsbidrag krävs att fotografen har betalat både medlemsavgift och 

en fast summa per bild. Dessa regler kan komma att ändras varje år. 1 

En stor del av de inskickade och även av de vinnande bilderna är tagna av fotografer som 

jobbar på rikstäckande dags- och kvällstidningar. En av anledningarna till stora skillnaden i 

mängden inskickat material är att flera av dessa tidningar har sponsoravtal med tävlingen, 

vilket gör att de har ett visst antal bilder som kan skickas in utan avgift. Årets Bild är öppen 

med detta och har publicerat erbjudandet och samtliga sponsorer på sin hemsida (aretsbild.se) 

 

                                                
1 För deltagare i tävlingen 2015 var priset för medlemmar 100 kr/bild och elever med studerandemedlemskap 50 
kr/bild. Avgiften för övriga deltagare (icke PFK-medlemmar) var 200 kr per bild 
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1.4.3 PFK – Pressfotografernas Klubb 
Aktiebolaget Årets Bild Sverige ägs till 100 procent av Pressfotografernas Klubb som är en 

ideell förening. PFK är en yrkes- och intresseförening för fotografer, vars huvudsakliga 

verksamhet är att arbeta som bildjournalister i press och television (pfk.se). 

1.4.4 Kategoriernas definition 
Definitionen på de av oss valda kategorierna har förutom skillnader i ordval varit likadana 

över de åren som vi har valt att analysera. För år 2016 är den som följer: 

Nyhetsbild Sverige: Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige. 

Nyhetsbild Utland: Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat 

land än Sverige (aretsbild.se). 
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 
Det har genomförts en del forskning om tävlingarna Picture of the Year (2007), Pulitzer Price 

(2005) och även World Press Photo of the Year (2010). Under 2015 gjordes det även en 

bildanalys av vinnarbilderna i Årets Bild under åren 2004-2014 (2015). Vi har valt att utgå 

från dessa teoretiska perspektiv eftersom vi vill undersöka om det finns en liknande struktur 

och samma mängd lidande i vinnarbilderna i kategorierna Nyhetsbild Utland och Nyhetsbild 

Sverige i Årets Bild under de senaste tio åren. Därför har vi valt att ta del av forskning från 

andra pressfototävlingar där forskare funnit tendenser på att det är bilder av lidande som blir 

de vinnande i tävlingarna. I Theresé Karlssons studie om Årets Bild kom hon fram till att 

bilderna som vann överlag visade lidande och att det var de mest brutala bilderna som vann 

tävlingen (Karlsson, 2015).  Detsamma gäller Ekman och Rodlings studie på tävlingen World 

Press Photo of the Year där författarna kom fram till att bilderna som vann tävlingen var 

negativt laddade och oftast visade lidande och sorg (Ekman och Rodling, 2009).  

Det som medieforskarna Greenwood och Smith (2007) kom fram till i sin studie om Picture of 

the Year var att den överlägset största gruppen av vinnande bilder i tävlingen var bilder från 

krig och konfliktdrabbade områden, fattigdom och sociala problem. De menar att resultatet av 

studien bidrar till att publiken får en världsbild som är våldsam, konfliktfylld och där det är 

händelser från specifika områden som är dominerande.  Av den anledningen har vi tagit del av 

vad fototeoretikern Susan Sontag talar för, nämligen att “blod som droppar är det som 

toppar”.  

 

Fototeoretikern Susan Sontag (2004) menar att det inte är någon hemlighet att blod och elände 

säljer. Det är framförallt kvällspressen som lever på att dra stort på ofta negativa och 

sensationella nyheter på deras löpsedlar. I västvärlden möter de flesta människor krig och 

katastrofer på detta sätt; via TV-inslag, löpsedlar eller fotografier när vi sitter i vår soffa i 

vardagsrummet. Just på grund av att vi dagligen möts av bilder på misär blir vi lätt 

avtrubbade. Bilderna är inte trevliga att titta på, men de visar inte heller något som vi aldrig 

har sett förr, utan det handlar om en vanesak. 
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När det kommer till offer och tragedier i västvärlden porträtteras det inte på samma sätt. Här i 

Sverige har vi pressetiska regler att följa, publicering av bilder på människor i kris och den 

personliga integriteten är element som måste överläggas (Pressens samarbetsnämnd, 2007). 

Sontag menar att pressen inte visar samma hänsyn mot människor som lever i främmande 

kulturer, att det blir ett vi och dem tänkande (Sontag, 2004). Ju längre bort rent geografiskt 

och kulturellt som bilderna kommer ifrån, desto större är sannolikheten att publiken får se 

döende, sjuka eller döda människor som blir porträtterade nära och rakt på. Sontag menar på 

att sådana bilder både väcker medlidande, men även en sorts handfallenhet (Sontag, 2004).  

 

Den mest framträdande inriktningen av forskning i bildjournalistikens innehåll handlar 

huvudsakligen om visuell gestaltning, speciellt i nyhetsbevakningen av kriser och konflikter 

(Nilsson, 2015: 283-293). Forskningen fokuserar till största del på etablerade nyhetsmedier 

och resultaten visar relativt entydigt att det finns och förekommer mönster som är dominanta i 

själva gestaltningen (Nilsson, 2015: 283-293). Studier påvisar även hur det journalistiska 

innehållet med ett bredare kulturellt och historiskt perspektiv använts och tillskrivits 

betydelser i olika sammanhang, vilket har bidragit till att förstärka kulturella föreställningar 

(Nilsson, 2015: 283-293). Det finns ett genomgående kritiskt perspektiv på bildjournalistikens 

innehåll, dock enligt Nilsson med olika uppfattningar om huruvida det är den fotografiska 

gestaltningen i sig, till exempel normerna inom bildjournalistiken, eller om det är den 

redaktionella beslutsprocessen eller kulturella processer som förmedlar en begränsad 

världsbild genom bilder (Nilsson, 2015: 283-293). Nilsson anser att det finns ett behov av 

vidare teoriutveckling och forskning kring bildjournalistiken. Som en form av visuell 

kommunikation i journalistiken och interaktionen som bilden har med andra former av 

journalistik (Nilsson, 2015: 283-293).  

2.2 Teoretiska perspektiv 
Bildens roll i journalistiken kan belysas med teorier från medie- och journalistikforskning. 

Kunskap om nyhetsbildens uttryck och språk hämtas däremot från teorier om fotografi och 

visuell och kulturell gestaltning inom konstvetenskap, litteraturvetenskap, kulturstudier, 

antropologi och även andra humanistiska områden (Nilsson, 2015:284).  
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Forskning inom bildjournalistiken använder sig även av teorier om nyhetsvärde, som enligt 

Nilsson i korthet identifierar faktorer som enligt journalistiska värderingar bidrar till att ett 

skeende eller en händelse väljs ut som en potentiell nyhet. Det är även värderingar och rutiner 

som sedan styr den redaktionella processen när det kommer till produktionen av nyheten 

(Galtung och Ruge, 1965; Nilsson, 2015:285). Det finns en hel del olika definitioner av en 

händelses potentiella nyhetsvärde, enligt Bednareks och Caples sammanställning av 

definitioner av händelser som blir nyheter innefattar händelserna negativitet, närhet, viktighet, 

elitpersoner, det oväntade, effekt, intensifiering/drama och personifiering (Bednareks och 

Caple, 2012:106; Nord och Strömbäck, 2005; Nilsson, 2015: 283-293). Ytterligare något som 

fyller en viktig roll i den redaktionella processen är nyhetsbilden som ögonvittnesrapport. Det 

är där som en bildsatt nyhet har en större möjlighet och chans att publiceras (Caple, 2013; 

Caple och Knox, 2012; Nilsson, 2015: 285).  

 

Allt som kan tolkas i en bild är bildtecken, det gäller både vad det är som avbildas och på 

vilket sätt det avbildas (Carlsson och Koppfeldt, 2001:24). Vår tolkning av en bild påverkas 

av hur fotografen framställer något i bilden, alltså fotografen kan välja mellan olika 

beskärningar, olika skärpor, olika bildvinklar och olika typer av objektiv därför påverkas vår 

tolkning av en bild av hur bilden framställs likaväl som vad det är som avbildas (Carlsson och 

Koppfeldt, 2001:24).  

2.3 Pressbilder 
Enligt medieforskaren Kari Andén-Papadopoulos finns det en föreställning om pressbildens 

roll som ett medel att förmedla världsbilder som sanna kopior av verkligheten. I boken 

Pressbild som världsbild skriver hon om att bildens speciella förhållande till verkligheten är 

omdiskuterat och att det mest och ofta handlar om att vara där och att pressbilden är ett 

fönster mot verkligheten (Andén-Papadopoulos, 1994). Det är enligt Andén-Papadopoulos 

naivt att rent teoretiskt tro att fotografier skulle vara en slags genomskinlig kopia av 

verkligheten. Hon vill dock inte reducera pressbilder till rent språkliga tecken. Som slutsats i 

Pressbild som världsbild menar Andén-Papadopoulos att den pressfotografiska bildens makt 

är att den har möjlighet att forma våra världsbilder genom att bilderna har en förmåga att 

“garantera” objektivitet under det att den i själva verket förmedlar en slags ideologi. Makten 
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som pressbilder har i att forma världsbilder gäller för samtliga pressfoton och kan inte kopplas 

till enskilda bilder. Det är den dagliga konsumtion av dessa ideologiska bilder som i sin tur 

bidrar till att forma våra grundläggande perspektiv på världen runt omkring oss (Andén-

Papadopoulos, 1994).  

 

Forskning har även påvisat hur bilder som är tagna ur sitt sammanhang fungerat och används 

som propaganda och redskap i en ideologiskt färgad krigsrapportering av konflikter som varit 

och är världsomspännande (Brothers, 1997; Lebeck och von Dewitz, 2001; Nilsson, 2015: 

291). 

 

I doktorsavhandlingen Kamera i krig har Kari Andén-Papadopoulos studerat bilder bilderna i 

svensk press under Vietnamkriget. Där kommer medieforskaren fram till att fotografierna som 

är en del av studien visar två olika kulturer på helt skilda vis. Den ena visar den västerländska 

mannen genom den modiga och maktfulla soldaten med både politisk och fysik styrka. Den 

andra bilden av kriget visar den asiatiska kvinnan som porträtteras som feminin, anonym, 

känslosam, passiv, patetisk och maktlös (Andén-Papadopoulos, 2000).  

 

Något som är inbyggt i pressfotografernas medvetande är det judisk-kristna symbolsystemet 

som den västerländska kulturen har. Därför är pressfotografiet i flera fall ikongrafiskt vilket 

ger en religiös, andlig dimension åt lidandet i en allt högre mening. Grunden för dagens 

pressfoton är den västerländska bildhistorien där symboler och traditionella myter gestaltar 

kriget (Andén-Papadopoulos, 2000). Andén-Papadopoulos anser att den västerländska bild- 

och konsthistorien spelar en viktig roll när en ser till valet av motiv och förhållningssätt hos 

fotografen. Hon anser att det är lagrade minnen och erfarenheter av bilder som senare tar sig 

uttryck i bilder, eller som pressfoton, som då blir en del av den västerländska fotografens 

mentala bildbank (Andén-Papadopoulos, 1994).  

 

I Kamera i krig menar Andén-Papadopoulos att visionen hos dokumentärfotografen är att 

skapa sympati och patos i bilderna vilket bidrar till att bilderna gör att lidande och fattigdom 

förknippas med förhöjd värdighet och ses som vackert (Andén-Papadopoulos, 2000). 

Människors lidande blir alltså en form av estetik. Trots att bilderna förskönar en hemsk och 
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brutal verklighet kan bilderna ge en större integritet och värdighet till människorna som kan få 

en del respekt från bildernas publik. Bildernas skönhet kan göra det enklare och lättare för 

betraktaren att engagera sig i, och ta till sig av lidandet, även om de kan riskera att tolkas och 

uppfattas som abstrakta konstverk istället för dokument av en politisk verklighet (Andén-

Papadopoulos, 1994).  

 

Med hjälp av analysmetoder och teorier från retoriken har flera forskare undersökt bland 

annat hur bildens egenskaper kan bidra till att göra bilden ikonisk, men även hur upprepade 

publicering kan upphöja vissa bilder till ikoner (Andén-Papadopoulos, 2008; Lucaites och 

Harriman, 2011; Perlmutter och Wagner, 2004; Zelizer, 2010; Nilsson, 2015: 283-293). 

Tidigare forskning har även gjort det möjligt att se att det framkommit berömda bilder från 

stora och betydelsefulla nyhetshändelser. Det har bildat ett ideal för bildjournalistiken vilket 

även har bidragit till en förenklad bild av det förflutna (Griffin, 1999; Perlmutter och Wagner, 

2004; Zelizer, 2000; Nilsson, 2015: 283-293).  

 

2.4 Pressfotografiet i tävlingssammanhang 
Enligt vissa forskare spelar så kallade ikoniska nyhetsbilder en viktig roll för hur vi finner 

förståelse för det förflutna (Andén-Papadopoulos, 2008; Lucaites och Harriman, 2001, 2011; 

Perlmutter och Wagner, 2004; Zelizer, 2010; Nilsson, 2015: 283-293). En ikonisk bild 

fungerar som en symbol för en särskilt viktig händelse, exempelvis terrorattacken mot World 

Trade Center den 11 september 2001.2  Denna typ av bild är ofta premierad i 

pressfotografiska tävlingar (Nilsson, 2015: 291). 

I studien How the world looks to us från 2007 som de två medieforskarna Keith Greenwood 

och C. Zoe Smith gjorde, undersökte de vinnarbilderna i pressfototävlingen Picture of the 

Year där de jämförde sitt resultat med en annan studie. Den andra hade gjorts av 

medieforskarna Yung Soo Kim och C. Zoe Smith som hade undersökt vinnarbilderna i 

tävlingen Pulitzer Price (2005). I studien om Picture of the Year ville forskarna undersöka 

vilka internationella händelser och vilka geografiska områden som fanns med bland bilderna 

                                                
2 Eller som Maria Nilsson skrev under kapitlet Bildjournalistikens innehåll i boken Handbok i 
journalistikforskning den 9 september 2011 (Nilsson, 2015:291 i Karlsson och Strömbäck, 2015).  
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som vann (Greenwood och Smith, 2007). Det resultat som forskarparet Greenwood och Smith 

fann, var att det var ett begränsat antal teman bland vinnarbilderna som gjorde fördomar 

starkare om länder i utveckling som konfliktfyllda och våldsamma områden (Greenwood och 

Smith, 2007).  

I studien som undersökte vinnarbilderna i tävlingen Pulitzer Price mellan åren 1942 och 2002 

av Hun Shik Kim och C. Zoe Smith kom forskarna fram till att nyhetsbilder som är från 

internationella händelser har en viktig och informerande roll för förståelsen för andra länder 

och kulturer hos amerikaner (Kim och Smith, 2005). Forskarparet kom dessutom fram till att 

bildernas teman är mer varierande när bilderna kommer från USA, men att de till största del 

ändå visar negativa nyheter (Kim och Smith, 2005).  

Bland vinnarbilderna i Picture of the Year var den överlägset största gruppen av bilder tagna i 

konfliktdrabbade och krigsdrabbade områden, följt av sociala problem och fattigdom. 

Greenwood och Smith menar att publiken då får en bild av världen som konfliktfylld, våldsam 

och händelser från en del områden dominerar (Greenwood och Smith, 2007). Forskarparet 

kom även fram till att alla kategorier har tendenser att rapportera och skildra tillfälliga, 

episodiska händelser och skeenden. De ansåg att det delvis berodde på att det är enklare att 

fotografera en singelbild med flyktingar i en matkö än att fånga en förändring och en kulturell 

utveckling i ett utvecklingsland (Greenwood och Smith, 2007). Att kunna få en bred bild av 

kulturella förändringar skulle ge publiken en mer komplex bild av helheten av de som lever i 

avlägsna och främmande länder, men det skulle dessvärre ta mycket tid och även kräva ett 

stort material av bilder (Greenwood och Smith, 2007).  

Att pressfotograferna behöver mer tid för att ha möjligheten att utveckla ett djupare berättande 

i bilder och göra återbesök är något som Greenwood och Smith anser. 

Forskarna menar att det inte endast är nyhetsorganisationerna som behöver göra en 

förändring, utan att det även är juryn som är med i pressfototävlningarna som har en viss makt 

i att förändra de internationella pressfototävlingarnas innehåll (Greenwood och Smith, 2007). 

Om en bortser från om juryn har gått på modet hos fotografen eller vinnarbildernas 

originalitet har i över 60 år vinnarbilderna haft tendenser till att vara standardiserade 

(Greenwood och Smith, 2007).  
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2.5 Tolkning av bilder 
Det går att titta på bilder med kritiska ögon, och inte bara på hur bilden ser ut på ett rent 

formmässigt och tekniskt sätt. En kan även studera vad som finns utanför bilden och på vad 

bilden faktiskt vill förmedla och vad den vill dölja (Lindberg och Åberg, 2004:9). Det första 

en ser på en bild är faktainnehållet, det kan vara materiella, påtagliga saker som exempelvis 

en säng eller en kaffekopp. Även om bilden innehåller saker som kan tolkas som vardagliga, 

kan bilden uppfattas helt olika av olika människor (Lindberg och Åberg, 2004:142). Genom 

att alla bär med sig kulturella associationer som är gemensamma för ens egna kultur kan 

samma bild eller samma symbol uppfattas helt olika mellan olika kulturer (Lindberg och 

Åberg, 2004:142). Även ens personliga och individuella erfarenheter bidrar till att tolkningen 

av bilder och symboler skiljer sig åt. Det beror alltså på vad en kan plocka fram ur det egna 

minnet som kan bidra till att en bild kan få ett visst värde för en viss betraktare (Lindberg och 

Åberg, 2004:142). 

Bilder kan även innehålla så kallade arketyper, alltså ett slags symboler och urbilder som 

finns i samtliga kulturers kollektiva minnen och föreställningar. Elden som är något som alla 

har samlats kring utgör här ett exempel (Lindberg och Åberg, 2004:142). Arketyper bidrar till 

att vi som betraktare av en bild omedvetet eller i alla fall undermedvetet tolkar och avläser 

bilder på ett särskilt sätt (Lindberg och Åberg, 2004:142). Avläsningen av bilden påverkas 

även av vad fotografen själv har för avsikt med bilden, hur bildens budskap ser ut, vad det är 

som avsändaren vill berätta med just den där bilden och i vilket sammanhang som bilden visas 

i (Lindberg och Åberg, 2004:143).  

 

2.6 Lidande i bilder 
På grund av att vi dagligen möts av ett stort bildflöde blir vi lätt avtrubbade och “vana” att se 

lidande i bild. Det är inte så att bilderna är otrevliga att titta på men de visar inte heller 

någonting som vi aldrig sett förr (Sontag, 2004). Bilder på personer som varit med om olyckor 

är inte särskilt framträdande i pressen. Sontag förklarar och beskriver det som att de skador en 

själv orsakat, som sker av en ren slump, inte alls väcker samma intresse. De är därför inte är 

värdiga att fotograferas som händelser som elände och katastrofer som skett på grund av ilska 

och vrede (Sontag, 2004). I Sverige måste pressen följa de pressetiska reglerna, 



 
 

16 
 

bildpublicering av personer i kris ska övervägas noga och den personliga integriteten ska 

respekteras (Pressens samarbetsnämnd, 2007). 

 

Det som Susan Sontag menar är att ju längre bort både kulturellt och geografiskt, som 

bilderna är tagna från desto troligare är det att vi får bilder på döende, sjuka eller döda 

människor som fotograferas rakt framifrån och nära (Sontag, 2004). Vi i västvärlden har en 

inpräntad bild av exempelvis Biafrabarn och undernärda afrikanska familjer och det beror inte 

på att vi i verkligheten har sett dessa personer men att vi ändå har fått en bild av att det är så 

det är (Sontag, 2004). Fototeoretikerna anser att det följdaktligen är så att dessa bilder både 

väcker medlidande och även en sorts handfallenhet (Sontag, 2004). 

 

2.7 Nyhetsurval och nyhetsvärde 
Det är ett väldigt begränsat urval av händelser som sker i omvärlden som hamnar i tidningar, 

hörs i radio och syns i TV. Grunden till dessa urval utgörs efter nyhetsmediernas värderingar 

om vad de anser är nödvändigt att rapportera om (Hansson, Karlsson och Nordström, 

1992:70). Håkan Hvitfeldt har i en rapport i forskningsprogrammet Nyheterna och 

verkligheten analyserat Sveriges sex största dagstidningar och deras förstasidor och funnit åtta 

olika egenskaper för vad som krävs för att en nyhet ska toppa (Hansson, Karlsson och 

Nordström, 1992:70). Det som Hvitfeldt anser krävs av en händelse är att den ska utspela sig 

inom politik och ekonomi, samt brott och olyckor. Händelsen ska ofta vara viktiga och 

relevanta; de ska handla om avvikelser av olika slag och inte vara något som är normalt eller 

konstant. Händelserna ska utspela sig på ett kort avstånd i olika dimensioner till 

spridningsområdet för mediet, dimensionerna i kort avstånd är tidsmäsig-, geografisk- och 

kulturell närhet. De ska vara konsonanta med publikens och journalisternas värderingar på 

olika sätt och de ska beröra och handla om eliter. Händelserna ska dessutom vara begripliga 

för publiken och beröra enskilda personer (Hansson; Karlsson och Nordström, 1992:70).  

Det är sällan som alla dessa egenskaper förekommer samtidigt, men ju fler av egenskaperna 

en händelse har desto högre nyhetsvärde har händelsen. Det är då mer sannolikt att bilderna i 

dagstidningar bedöms på samma sätt som texterna (Hansson; Karlsson och Nordström, 

1992:70).  
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Det faktum att länder i de allra flesta fall prioriterar sina egna intressen före andras medför att 

händelser som det rapporteras om till stor grad handlar om inrikesnyheter (Gans, 2004). 

Sociologen Herbert Gans anser att utlandsnyheter blir intressanta för den amerikanska pressen 

först när det rör sig om amerikanska intressen, exempelvis ekonomi och amerikanernas hälsa 

(Gans, 2004). Om det sker en katastrof som inte rör någon amerikansk medborgare och det 

inte är någon amerikan inblandad i händelsen måste händelsen i sig vara mycket större än om 

det hade funnits amerikaner som var drabbade (Gans, 2004).  

 

På 60-talet gjordes en undersökning som gick ut på att undersöka det minsta antalet offer som 

behövde avlida i en flygplansolycka i en rad olika länder för att det skulle räknas som en 

nyhet som var värd att rapportera kring i den amerikanska pressen (Gans, 2004). Det som kom 

ut ur undersökningen var att ju längre det kulturella och det geografiska avståndet var från 

USA desto fler offer krävdes för att det skulle bli en nyhet som var värd rapportering.  

 

2.8 Bildens betydelse för nyhetsspridning 
Det är många människor som får nästan all sin information från bildtexter och bilder just av 

anledningen att de varken har lust eller tid att läsa igenom och ta till sig en hel nyhetsartikel. 

Ibland står bilderna för sig själva men i de flesta fall ska bilden agera som en illustration av 

och till texten och av just den anledningen tar ofta fotografer en stor mängd bilder för att det 

sedan ska passa in bra med både text och bild (Nordström, 1986). Nyhetsbilden ligger inte 

alltför långt från propagandabilden anser bildforskaren och professorn Gert Z Nordström, han 

menar att en tidnings politiska färg har möjlighet att påverka urvalet av bilder för att få sin 

egna sida att framstå bättre (Nordström, 1986). 

Stillbilden har många starka sidor. Ett fotografi har möjlighet att fånga en kärna, att fånga den 

reella innebörden i helt olika saker som till exempel händelser som en fotbollsmatch och 

händelser från krig och konflikter (Lindberg och Åberg, 2004:10).  

Lindberg och Åberg menar att människor alltid har haft ett behov av att fånga situationer och 

ögonblick i bild vilket har gett människor tillfälle att bearbeta händelser, besvärja naturen och 
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att sprida information. Författarna menar att det har rört sig ända från grottmålningar till 

dagens mer digitala bild (Lindberg och Åberg, 2004:11).  

Pressfotografer har genom att befinna sig på rätt plats vid rätt tid bidragit till att flera 

ögonblick blivit historiska och även gjort bilder till tidsdokument och milstolpar (Carlsson 

och Koppfeldt, 2001:37). Carlsson och Koppfeldt anser att pressfotografer inte har “turen att” 

infinna sig på rätt plats vid rätt tid, utan menar att fotograferna alltid är medvetna om vad de 

ser när de rör sig på gatan (Carlsson och Koppfeldt, 2001:37).  
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3. Metod och material  

3.1 Val av metod 
För att vi ska ha möjlighet att besvara uppsatsens frågeställningar krävs det en djupdykning i 

bilderna och därför har vi gjort valet att göra en omfattande kvantitativ undersökning. 

Vinnarbilderna i våra två utvalda kategorier analyseras både efter semiotisk bildanalys och 

retorisk bildanalys. Anledningen till detta är att metoderna kompletterat och stärker varandra 

vilket bidrar till ett mer tillförlitligt resultat. Med hjälp av semiotiken kommer vi se bilderna 

som symboliska texter som är fyllda med tecken. Genom denotation kommer vi se vad 

bilderna faktiskt föreställer och genom konnotation kan vi få fram vad bilderna har för 

kulturella betingade betydelser (Nilsson 2015: 283-293).  

 

3.2 Urval 
Analysenheterna vi valt att arbeta med är 54 bilder från Sveriges största pressfototävling Årets 

Bild. Närmare bestämt rör det sig om de sex vinnarbilderna i kategorierna Nyhetsbild Sverige 

och Nyhetsbild Utland mellan åren 2006 och 2015 bortsett från år 2008 då inget pris delades 

ut i kategorin Nyhetsbild Utland. 2008 valde vi då även bort de svenska bilderna vilket ledde 

till att vi hade 27 bilder från varje kategori. Vi har tagit beslutet att inkludera bilderna från de 

senaste tio åren för att vi vill undersöka och se hur bilder från modern och aktuell 

bildjournalistik ser ut och om det finns tydliga skillnader och likheter mellan bilderna som 

premieras i kategorin Nyhetsbild Sverige jämfört med de som vinner i Nyhetsbild Utland. För 

att få en större mängd material att analysera har vi valt att inte endast titta på vinnarbilden 

utan första, andra och tredje pris i två de två kategorier.  

Tidigare forskning, uppsatsen Blod som droppar är det som toppar - en bildanalys av 

vinnarbilderna i tävlingen Årets Bild under åren 2004-2014 av Theresé Karlsson (2015), har 

främst fokuserat på vinnarbilderna för alla kategorier, vilket innebär den som får titeln “Årets 

Bild” och inte tagit hänsyn till bilder från andra kategorier eller efterforskat likheter och 

skillnader i dessa. Bilderna samt bildtexter och eventuell metadata har vi tagit från böckerna 

“Årets Bild” från de respektive åren som vi lånade från bibliotek och fotograferade av med 
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bildtext och information. Vinnarbilderna från åren 2013-2015 kunde vi ladda ner med 

bildtexter och jurymotiveringar från tävlingens hemsida.  

 

3.3 Tillvägagångssätt och Analysmall3 
När vi undersökt bilderna har vi använt oss av två analysmetoder, retorisk och semiotisk 

bildanalys. Vi fick fler analyspunkter genom att vi använde oss av två metoder för 

innehållsanalys vilket bidrog till att vi kunde besvara frågeställningarna på ett bättre sätt. Den 

semiotiska bildanalysen lägger större fokus på tecken och den retoriska analysmetoden lägger 

mer fokus på kroppsspråk och känslor. Utöver dessa två metoder har vi tagit reda på allmän 

information kring bilderna så att vi får möjlighet att förstå och presentera bildernas teman, var 

bilderna är tagna och sätta dem i en kontext med bildtexten.  

Alla bilder är analyserade var för sig och i jämförelse med vad vi kommit fram till 

tillsammans. Efter det diskuterade vi våra resultat och kom fram till en gemensam analys av 

varje enskild bild.  

 

3.3.1 Kodschemat och resultatsammanställning 
 
I vår bildanalys har vi använt oss av de övergripande punkterna allmän beskrivning, semiotisk 

bildanalys och retorisk bildanalys. Vi konstruerade en analysmall med 66 variabler och frågor 

som grund för analysen av bilderna. Vi försökte att välja variabler och frågor som kunde 

besvaras med ja (1) eller nej (0) i vårt kodschema för att underlätta sammanställningen av 

resultatet. När vi hade gradskalor från inte alls till väldigt mycket eller negativ till positiv 

valde vi en stigande skala från ett till fem samt möjligheten att beskriva känslor som neutrala.  

Därefter gjorde vi en mer översiktlig summerad tabell av resultatet för att kunna ställa de 

svenska och utländska bilderna mot varandra utan att i detalj gå in på hur bilderna inom 

kategorin skiljer sig. I den sista tabellen räknade vi även ut medelvärde och procent på 

variabler som vi ansåg av särskilt intresse för vidare analys och som kunde visa på de största 

skillnaderna mellan vinnarbilderna i kategorin Nyhetsbild Sverige jämfört med Nyhetsbild 

                                                
3 för kodschema se bilaga 
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Utland. Samtidigt kunde vi även räkna ut de sammanlagda värden för de olika variablerna. 

Slutligen använde vi sista versionen av kodschemat för att skriva resultatet i textform och med 

bäst möjliga struktur.  

 

3.3.2 Allmän beskrivning av bilderna 
I den allmänna beskrivningen av bilderna har vi valt att titta på om en manlig eller kvinnlig 

fotograf har tagit bilden, för vilken uppdragsgivare och var den togs samt vilken placering den 

fick och vilket år. I tidigare forskning på tävlingen Årets Bild förklarar författaren Theresé 

Karlsson att det är uteslutande män som vinner tävlingen och att det i hennes utgångsmaterial 

var enbart män som deltog (Karlsson, 2015). I tidigare forskning har det visat sig att 

vinnarbilderna i några av världens pressfototävlningar är representerade i ett begränsat antal 

geografiska områden (Greenwood och Smith, 2007). Vi ville därför se inom vilka geografiska 

områden de i Sverige belönade bilderna är tagna samt om man kunde se andra mönster i de 

bilderna som tagits utomlands. 

Sedan analyserade vi huruvida bilden är monokrom eller i färg, ljus eller mörk, om ljuset är 

varmt eller kallt samt vilken mättnad färgerna i bilderna har. Utöver det har vi studerat om det 

finns kompositionstänk i bilden och huruvida man behöver bildtexten för att förstå den. Dessa 

variabler valde vi för att se om det finns strukturella likheter mellan vinnarbilderna i 

respektive kategori. Vi valde även att analysera hur många bilder som såg ut att vara 

arrangerade och hur stor den förmodade grad av efterbearbetning är för att avgöra om det 

finns en skillnad mellan de svenska och utrikesbilderna.  

När vi analyserade bilderna valde vi att inkludera bildtexterna för att få en bättre bild av 

innehållet i bilderna och kunna göra en bättre analys.  

 

3.3.3 Semiotisk bildanalys 

Semiotik är en beteckning som är skapad av den engelske filosofen John Locke (1632-1704) 

för läran av tecken och härstammar från det grekiska ordet semeion som betyder just tecken 

(Kjørup, 2002: 99). Semiotik är även en vetenskap som studerar betydelserna som tecknen 

har, det vill säga att det en ser kan stå för något annat. Enligt Søren Kjørup har vetenskapen 

rötter i antikens filosofiska läror och att den utvecklades till en egen vetenskap under 1900-
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talet av den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914) som då utvecklade 

vetenskapen för den anglosaxiska traditionen (Kjørup, 2002: 95). För den schweizisk-franska 

traditionen var det lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) som var upphovsman till 

vetenskapen (Kjørup, 2002: 97). “Teckenläran”, som semiotik betyder, betraktar yttringar och 

praktiker - inklusive bildjournalistik - som symboliska texter fyllda med en mängd tecken som 

tolkas i ett givet sammanhang med hjälp av denotation (det manifesta innehållet, det bilden 

föreställer) och konnotation (underliggande, kulturellt betingade betydelser) (Nilsson, 2015: 

283-293). 

 

3.3.4 Denotation 
Denotation är bildens grundläggande betydelse, det en ser i bilden utan att tillskriva 

känslomässiga innebörder och budskap (McQuail, 2010:346-347).  

Mer konkret valde vi variablerna “finns personer i bilden?”, “aktivt våld” och “spår av våld” 

med alternativen blod, skadad, lik och barnlik.  

Dessa variabler valde vi för att se hur betydelsefullt det är att det finns människor i bilder och 

om vi kan se ett strukturellt samband mellan bildens våldsamhet och hur prisbelönt den blir. 

När det kommer till var fokus har varit i tidigare forskning på pressfototävlningar så har det 

varit på just våld i bilder (Kim och Smith, 2005; Greenwwod och Smith, 2007; Ekman och 

Rodling, 2009; Karlsson, 2015). 

 

3.3.5 Teman 
De teman vi valt att använda oss av är liknande teman som Greenwood och Smith 

kategoriserade bilderna i när de genomförde sin studie år 2007. De som vi har använt är 

kategorierna konflikt/krig, sociala problem/fattigdom, protester/demonstrationer, 

brott/terrorism, olyckor, naturkatastrofer, etniska problem/ras, sport, kända personer och udda 

hobbies/intressen som vi kunde se täckte alla av oss tänkbara nyhetsbilder. För att säkerställa 

att inget tema saknades gjorde vi en övergripande analys där vi tittade på vinnarbilderna från 

fyra år för att se om något tema skulle komma att saknas.   

Av dessa föll två bort eftersom ingen bild hade det temat. De två som föll bort var sport samt 

intressen/ udda hobbies. Anledningen till att ingen av vinnarbilderna faller under de ämnen är 
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att det finns särskilda priser för sport- och kulturbilder vilket medför att bilder som både är 

nyheter och sport eller intressen oftast vinner i dessa kategorier vilket vi kunde se när vi gick 

igenom vinnarbilderna i de andra singelbildskategorierna. För att en bild som har sport eller 

intressen som huvudtema ska kunna vinna i nyhetskategorin skulle det krävas att nyheten är 

tillräcklig stor för att sträcka sig utanför intresseområdet för kategorin vilket inte var fallet 

under de åren som vi analyserade.  

 

3.3.6 Miljö 
Vi valde att räkna antalet bilder tagna på dag- respektive nattid samt om de togs inom- eller 

utomhus. Anledningen var för att vi ville undersöka dessa variabler var för att se om det 

skiljer sig mellan kategorierna och för att i så fall kunna undersöka eventuella orsaker för det.  

 

3.3.7 Konnotation  
Konnotationen handlar om tecknets uttryckt som självt är ett tecken, med både innehåll och 

uttryck (Kjørup, 2002: 20-21). Det är bildens andra betydelsenivå, bildernas bibetydelser, som 

handlar om kulturella associationer som en läser in i bilder (McQuail, 2010:347).  

Associationer är våra konnotationer, allt som en bild får oss att tänka på och allt som vi 

förknippar den med, en bibetydelse med andra ord, eller vad det är som en bild anspelar på 

(Carlsson och Koppfeldt, 2001:24). Det går enligt Carlsson och Koppfeldt inte att peka ut en 

bilds konnotationer direkt i bilden, men att de ändå kan uppfattas av många. Konnotationerna 

finns i vårt eget huvud och när vi ser på en bild läser vi in bildens innehåll genom våra egna 

tolkningar (Carlsson och Koppfeldt, 2001:24). En annan definition av en konnotation som inte 

är bibetydelse kan vara kulturell eller kollektiv association, att analysera och diskutera dem är 

det mest spännande i en bildanalys enligt Carlsson och Koppfeldt och att det är det eftersom 

konnotationer är något som vi har gemensamt med andra och att dessa pekar på något som är 

dolt, men att det på samma gång är ett gripbart innehåll som de flesta kan känna igen sig i det 

som finns i bilden (Carlsson och Koppfeldt, 2001:24).  
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3.3.8 Bildens laddning 
För att avgöra bildens laddning valde vi alternativen positiv eller negativ laddning som vi 

dock inte besvarade i skala utan med ja eller nej för ge ett tydligt svar. När vi tittade på 

laddningarna i bilderna var det omöjligt för oss att hålla oss objektiva och därför förblir denna 

del väldigt subjektiv. Samtidigt anser vi att det, oavsett bakgrund, är relativt självklart om en 

bild är positiv eller negativ i majoriteten av fallen.  

 

3.3.9 Studium och punctum 
Roland Barthes var en fransk essäist och kritiker som myntade begreppen studium och 

punctum i boken Det ljusa rummet - Tankar om fotografiet. Han myntade begreppen eftersom 

han ville förklara vad det är som kan attrahera hos en bild (Lindberg och Åberg, 2004:166). 

När det gäller begreppen studium förklarar Barthes det som att bilden inte talar till de som 

tittar på den, men personen godkänner den för vad den är och ser den som informativ. Det 

finns inga starka känslor till bilden och den berör inte och väcker inget större intresse 

(Barthes, 1986).  

Punctum däremot är när en bild är något alldeles extra och har det där speciella som tilltalar 

oss (Barthes, 1986). Barthes beskriver det som “en fläck, en skåra, ett stick eller ett litet hål” i 

bilden, en detalj i bilden som vässar till den och som kan vara något taget från minnet av egna 

personliga erfarenheter som gör att en bild har just det där lilla extra (Lindberg och Åberg, 

2004:166). Det som Barthes avser med punctum är att en bild behöver det för att ha möjlighet 

och för att kunna väcka en starkare reaktion hos betraktaren (Lindberg och Åberg, 2004:166).  

 

3.3.10 Teckentriaden – Index, ikon och symbol 
Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914) bidrog till semiotiken med 

hans tredelade teckenbegrepp och hans uppställning av tre typer av tecken efter deras 

förhållande till sina föremål, det sistnämnda kallade han för teckentriaden (Kjørup, 2002: 95). 

Teckentriaden består av symbol, index och ikon (Kjørup, 2002: 95). De har alla tre olika 

betydelser och kräver olika förförståelse (Ekman och Rodling, 2009).  

Vi valde därför att analysera vilka och hur många av bilderna som innehöll index, ikon och 

symbol för att se hur betydelsefulla dessa faktorer är för en bilds framgång.  
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Index: Index har ett så kallad orsakssamband som är fysiskt mellan de två nivåerna ikon och 

symbol till exempel kan vi anta att om vi ser fotspår går det att räkna ut att det är någon som 

nyligen har gått på platsen och om någon nyser kan vi misstänka en förkylning (Edström, 

2008:22).  

 

Ikon: Ikon är ett tecken, en bild eller ett diagram vars betydelse ligger i att det liknar vad det 

betecknar (Kjørup, 2002: 90). Något som liknar det som det föreställer helt enkelt. Lindgren 

och Nordström tar upp exemplen Mc Donalds typiska M som kännetecknar just 

hamburgerkedjan och en bild på en kvinna med ett barn i famnen som kan bli en ikon för 

Jesusbarnet och Maria (Lindgren och Nordström, 2009).  

 

Symbol: Peirce menade att en symbol är ett tecken vars betydelse är konventionellt, 

exempelvis ett ord i verbalspråket (Kjørup, 2002: 100). En symbol är konventionella tecken 

som vår kulturella bakgrund bidrar till att vi lär oss och hur vi uppfattar verklighet som riktigt. 

Ett kors står exempelvis för oss för tro och kristendom (Lindgren och Nordström 2009). 

Roland Barthes (1915-1980) bidrog även till semiotiken och ansåg att även handlingar kan 

vara symboliska (Nordström, 2003). En bild som visar exempelvis en uggla avbildar en 

välkänd fågel, men när det kommer till symboler kan ugglan stå för klokhet och att just en 

uggla symboliserar klokhet är något som vi människor har kommit överens om (Carlsson och 

Koppfeldt, 2001:32). Symboler är något som alltid har använts inom bildkonsten, exempelvis 

korset, hjärtat, den röda rosen, lejonet och flera andra djur som länge har haft välkända 

betydelser (Carlsson och Koppfeldt, 2001:32).  

 

3.3.11 Retorisk bildanalys 
När det kommer till den retoriska biten har vi tittat på ethos och phatos i vår studie. Något 

som ofta förekommer i dagens samhälle är hur den journalistiska bilden försöker övertyga, 

hur bilden vädjar till känslor, förmedlar kunskap och hur den uttrycker trovärdighet (Nilsson, 

2015: 283-293).  
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Medier har som mål att väcka vår uppmärksamhet och medieretorik kan anses vara all de 

olika medel med vilka medier strävar efter att intressera, engagera och beröra en publik 

genom att få publiken att uppleva (Carlsson och Koppfeldt, 2001:14). 

 

Ethos handlar om anseendet, karaktären och imagen av talaren, hur hen framträder. När en ser 

på bilder tittar en till exempel kroppsspråk, status och kläder i bilderna (Carlsson och 

Koppfeldt, 2001: 67).  

Kroppsspråk 

För att kunna beskriva personernas kroppsspråk och uttryck valde vi följande variabler: 

hotfullhet, rädsla, sorg, glädje, maktlöshet, maktfullhet, uppgivenhet, hoppfullhet, 

utmattning/trötthet, energi. 

Vi bestämde att kunna välja obestämt antal variabelvärden på varje bild i och med att vissa 

bilder innehåller flera personer och vi därmed förmodligen kunde hitta fler uttryck.  

Socioekonomisk status 

Vi bedömde socioekonomisk status som en relevant variabel och valde alternativen hög, låg 

och både och i de fallen där det var svårt att avgöra status eller där flera personer med olika 

status syntes på bilden.  

Hudfärg 

Som ett tillägg valde vi att titta på mer än bara socioekonomisk status och kroppsspråk för att 

se hur stora skillnaderna i de fotograferade personernas hudfärg är och för att möjliggöra 

fortsatta analyser efter samband om ett intressant resultat skulle uppkomma.  

 

Phatos handlar om vilka känslor bilden väcker hos betraktaren och vilka känslor bilden 

föreställer, till exempel bilder på lidande eller personer som skrattar eller gråter (Carlsson och 

Koppfeldt, 2001: 73).  

Vi använde en stigande skala från ett till fem med ett som negativt och fem som positivt 

värde. Tre använde vi som neutralt värde och noll som innebär att inga personer finns i bilden 

gällande frågan vad personerna visar för känslor. Värdet tre använde vi endast när vi efter ha 

funderat länge ej kunnat känna en tydlig positiv eller negativ känsla eller inte har kunna tolka 

personernas känslor eller handlingar. Samma gäller om personerna visade både positiva och 

negativa känslor vilket sällan var fallet men ändå förekom. 
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3.4 Metodproblem  
Trots ett tydligt kodschema och att vi båda har liknande kulturell bakgrund har vi analyserat 

bilderna olika vid några få tillfällen. Skillnaderna har dock inte varit stora och vi valde att 

alltid diskutera tills vi kom fram till ett gemensamt svar som båda kände sig säkra på. Vi är 

födda och uppvuxna i Sverige respektive Tyskland vilket medför att vi har ett västerländskt 

perspektiv och sätt att analysera bilder, något som spelar en roll i hur vi ser på bilder vilket 

Sontag (2004) konstaterar. Det medför att det kan finnas detaljer som vi inte kan se på grund 

av vår kulturella bakgrund och vice versa.  

3.4.1 Validitet  
Genom att vi grundligt har definierat de teoretiska utgångspunkterna som vi använt oss av har 

vi skapat möjligheten för att besvara våra frågeställningar och vårt syfte (Esaiasson et. al, 

2012). Vi anser att vårt val av analysmall och metod ha gjort det möjligt för oss att beskriva 

våra analysenheter både på ett djupare plan och på ett grundläggande plan. Eftersom vi har 

analyserat bilderna på samma sätt har vi haft möjligheten att jämföra likheterna och 

skillnaderna. När det kommer till extern validitet har vi inga intentioner att överföra våra 

resultat till en större population, som att exempelvis generalisera resultatet på alla 

pressfototävlingar eller på alla kategorier eller år i tävlingen Årets Bild (Esaiasson et. al, 

2012).  

3.4.2 Reliabilitet 
För att reliabiliteten i vår studie ska vara så hög som möjligt har vi gjort testanalyser på fyra 

av de tio åren som vi valt att studera och analysera. Vi har även definierat begrepp som vi 

kommer att använda oss av utifrån litteratur. Anledningen till varför vi valde att göra 

testanalyser på fyra år av bilder är eftersom vi ville komma fram till samma sak oavsett om 

bilderna var från 2006 eller 2013- 2015 (Esaiasson et. al, 2012). Vi valde att göra det eftersom 

vi ville se om vi kunde hitta några variabler som saknades eller behövde omformuleras. När 

det kommer till tolkningarna av bilderna har det varit oundvikligt att vara helt och hållet 

objektiv och på grund av detta kommer analyserna och studien att innehålla visst subjektivt 

tyckande.  
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4. Resultat och analys 
 

Vi har analyserat 54 bilder i två kategorier från nio år under en tio års period. 27 av dem är 

tagna i Sverige och den andra halvan utomlands.   

 

När vi presenterar resultat och endast skriver S eller Sverige menas bilder i kategorin 

Nyhetsbild Sverige och med U eller Utland menas bilder i kategorin Nyhetsbild Utland. 

Samma gäller när vi endast skriver svenska bilder eller utrikesbilder som alltid handlar om de 

bilderna vi har tittat på från de två olika nyhetsbildskategorierna.  

I de fallen där vi nämner enskilda bilder har vi valt ut dessa för att de exemplifierar det 

övergripande resultat eller undantagen som vi har fått fram genom analysen i kodschemat. 

Därför omnämns inte samtliga 54 bilder som exempel och vissa bilder oftare än andra.  

 

I resultat och analys har vi valt att under varje punkt som vi analyserade bilderna efter först 

presentera vårt resultat i tydliga siffror, därefter göra eventuella förtydliganden följd av 

resultatet i ord och slutligen analysera resultatet kort i samma punkt med hjälp av teorierna. 

En sammanfattande analys av de viktigaste resultaten följer efter detta stycke. 

 

4.1 Samtliga variabler 

4.1.1 Allmän beskrivning 
Fotografens biologiska kön: 

Kvinnliga: S: 3  U: 0 

Manliga: S: 24  U:27 

 

På grund av att vi enbart vet vinnarfotografernas namn kan vi bara uttala oss om dennes 

biologiska kön. Utöver det har flera av fotograferna vunnit priser vid upprepade tillfällen 

2006-2015. Det medför att vi inte kan tala om 54 fotografer som individer utan rent statistiskt 

tittar på hur många av bilderna som är tagna av manliga eller kvinnliga fotografer. 
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Samtliga 27 bilder i kategorin Nyhetsbild Utland är tagna av män. I kategorin Nyhetsbild 

Sverige däremot är tre bilder (S1303, S1402 och S1502) tagna av kvinnor och resterande 24 

av män. Utöver det är de få kvinnliga vinnarna fördelade över åren 2013-2015. Det visar 

tydligt att kvinnorna i nyhetsbildskategorin är underrepresenterade, men att det har blivit fler 

kvinnliga vinnare under de sista tre åren.  

 

Bilderna skickas in anonymt men en av anledningarna för det låga antalet kvinnliga vinnare är 

även att det fortfarande är fler män som deltar. År 2015 var dock elva av de 21 vinnarna i de 

sju singelkategorierna kvinnor och tio män. PFK:s ordförande Mia Karlsvärd kommenterade 

utvecklingen i en artikel i Journalisten (19 januari, 2015) och kallade detta för ett banbrytande 

och glädjande resultat som hon hoppas kommer hålla i sig till kommande år (journalisten.se). 

I förhållande till de andra singelkategorierna är vinnarna i de två nyhetsbildskategorierna 

fortfarande nästan uteslutande manliga. 

4.1.2 Tidning/uppdragsgivare: 

 

Sverige  Antal   

 

Lokaltidningar  9   

(blandat) 

Aftonbladet  7   

Dagens Nyheter 3   

Scanpix/ TT  2   

Expressen  2   

Frilans   2   

Svenska Dagbladet 1   

Övrigt   1   

 

Utland   Antal   

 

Dagens Nyheter 9   

Frilans   8   
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Aftonbladet  7   

Expressen  2   

Scanpix/TT  1   

 

Vissa av fotograferna som jobbar för Expressen eller Aftonbladet jobbar främst som frilansare 

men med uppdrag för respektive tidning. Vi valde skriva in dem under deras uppdragsgivare 

när det angavs i boken4. 

Utöver vanliga frilansfotografer ingår frilanskollektiven Moment och Kontinent i kategorin 

frilans.  

Lokaltidningarna som har vunnit i Nyhetsbild Sverige är:  

Hallandsposten, Östgöta Korrespondenten, Södermanlands Nyheter, Upsala Nya Tidning, 

Nya Wermlandstidningen, Göteborgs-Posten, Örnsköldsviks Allehanda, Sydsvenskan och 

Nerikes Allehanda. Alla har vunnit en gång.  

Övrigt i det här fallet är en fotograf från Regeringskansliet som varken passar in under frilans 

eller någon av tidningarna i och med att fotografen i sitt uppdrag mer är pressfotograf för just 

Regeringskansliet än en journalist som producerar nyhetsmaterial.  

 

När en tittar på uppdragsgivarna syns tydliga skillnader mellan kategorierna, exempel på det 

är att lokaltidningarna dominerar i Sverige med nio tätt följd av Aftonbladet med sju medan 

Utlands domineras av Dagens Nyheter med nio och frilansare med åtta.  

 

Dagens Nyheter som dominerar bland Utlands-vinnarbilderna med nio stycken har bara tre i 

Sverige. Aftonbladet däremot har sju bilder i båda kategorierna.  

Att lokaltidningarna inte är representerade i kategorin Utland är inte oväntat i och med att 

tidningarna fokuserar på just lokala nyheter samtidigt som många tidningar inte har budget för 

att skicka egna fotografer på utrikesuppdrag. Det stämmer även överens med tidigare teorier 

av Greenwood och Smith (2007) som anser att en händelse bör ha relevans till USA (eller den 

egna nationen i fråga) eller vara en stor avvikelse för att hamna i nyhetsflödet (Greenwood 

och Smith, 2007).  

När det väl publiceras material som ej är från Sverige men fortfarande relevant för 
                                                
4 Årets Bild boken kommer ut varje år från det aktuella tävlingsåret (aretsbild.se)  
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lokaltidningar eller kvällstidningar produceras det ofta av frilansfotografer. Det är flera 

frilansfotografer som har kvällspressen som arbetsgivare och uppdragsgivare och Susan 

Sontag skriver att det är viktigt för kvällspressen att ha sensationella nyheter och bilder att ha 

på löpsedlarna eftersom kvällspressen till stor del lever på att sälja lösnummer och gärna vill 

vara först med det allra saftigaste (Sontag, 2004).  

Resultatet att frilansare är såpass representerade visar även på att större tidningar väljer att 

inte skicka egen personal utan i numera i större utsträckning använder frilansfotografer.  

 

Fördelningen mellan frilansare, lokaltidningar och rikstäckande inom kategorierna och över 

de tio åren är jämn om en bortser från Utlands vinnare år 2006 där samtliga var frilansare.  

 

En anledning till att flera dagstidningar är överrepresenterade är förutom deras bildkvalitet att 

flertalet tidningar sponsrar tävlingen vilket medför att de har möjligheten att skicka in ett stort 

antal bilder gratis och således deltar med fler bilder. Sponsringserbjudandet är öppet för alla 

och presenteras på tävlingens hemsida. 

En till anledning är att budgeten för fotografer och bilder skiljer sig mellan tidningarna vilket 

medför att vissa har större möjligheter att skicka personal till stora händelser, både i Sverige 

och utomlands.  

 

År 2015 var följande av de bland vinnarna representerade tidningar även sponsorer. 

Dessa hade reklam på tävlingens hemsida år 2015. Tidigare års sponsorer vet vi ingenting om. 

Fallande ordning: 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Nerrikes Allehanda, Svenska Dagbladet, 

Expressen 

4.1.3 Geografi 
Sverige: 

I Sverige dominerar Stockholm med åtta bilder. Alla dessa vann dock efter år 2011. Mellan 

2006 och 2011 togs alla vinnarbilder i kategorin Nyhetsbild Sverige i andra delar av landet 

förutom en i Solna. 2011 till 2015 togs endast sju vinnarbilder i andra städer än Stockholm 

vilket är en tydlig förändring mot tidigare år då bevakningen utanför Stockholm verkade mer 
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omfattande vilket medförde att fler betydelsefulla nyhetsbilder kunde tas när fotografer fanns 

på plats när oplanerade händelser utanför Stockholm behövde fotograferas.  

 

Utland: 

Världsdelar: 

Asien:   9 

Nordamerika: 7 

Europa:  6 

Afrika:  5 

Sydamerika:  0 

Oceanien:  0 

Antarktis:  0 

 

Länder: 

USA  55 

Palestina 4 

Haiti  2 

Kenya  2 

Norge  2 

Ukraina 2 

Afghanistan 1 

Danmark 1 

Egypten 1 

Etiopien 1 

Filippinerna 1 

Liberia  1 

Lybien  1 

Pakistan 1 

Ungern  1 

Syrien  1 
                                                
5 Louisiana, Illionis, Kalifornien, North Carolina, Oklahoma 
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Endast fyra världsdelar är representerade bland vinnarbilderna. Dessa är Asien (9), 

Nordamerika (7), Europa (6) och Afrika (5). 

 

USA leder med fem vinnarbilder, även om samtliga är tagna i olika delstater.  

Efter det är Palestina i ledande position med fyra vinnande bilder varav en vann 2006, två år 

2007 och en 2013.  

Länderna Kenya, Haiti, Norge och Ukraina är alla representerade med två bilder var. I 

samtliga fall är det intressanta att båda bilder vann samma år. Det vill säga två tredjedelar av 

vinnarna i kategorin Utland år 2009, 2011, 2012 och 2015 är från samma land vilket kan vara 

ett tecken på att nyhetsvärdet i dessa bilder bedömdes vara särskild stor och/eller att nyheten 

dominerade svenska medier under året. Samma gäller även för två bilder från 2007 som båda 

togs i Palestina.  

 

2007:  U0702, U0703: Israel–Palestina konflikten, Palestina 

2009:  U0901, U0903: Kris med etniska motsättningar och humanitär katastrof, Kenya 

2011:  U1101, U1102: Jordbävning, Haiti 

2012:  U1201, U1202: Terrordåd, Norge 

2015:  U1501, U1502: Revolt, Ukraina 

 

4.1.4 Teknik 
 
Färg och vitbalans 

Färg:  S: 23   U: 21  

Svartvit: S: 4   U: 6  

Kall:  S: 13   U: 14  

Varm:  S: 10   U: 7  

Majoriteten av bilderna i båda kategorierna är i färg. I Nyhetsbild Sverige 23 och i Utland 21. 

Av dessa känns i Sverige 13 och i Utland 14 mer kalla än varma, det vill säga med en kallare 

känsla som beror på att vitbalansen går mer åt det blåa.  
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Färgmättnad 

Hög färgmättnad: S: 16  U: 7  

Låg färgmättnad: S: 7  U: 14 

Största skillnaden gällande teknik och efterbearbetning såg vi på punkten hög/ låg 

färgmättnad där majoriteten av de svenska bilderna hade hög färgmättnad när motsvarande 

antalet för de utländska bilderna bara var hälften.6 

 

Ljus/mörk 

Ljusa:  S: 15  U: 10  

Mörka: S: 12  U: 17  

De svenska bilderna är mörkare (15 st) och de utländska ljusare (17 st).  

 

Kompositionstänk: S: 26  U: 26  

I båda kategorier finns kompositionstänk i 26 av 27 bilder. 

Den svenska bilden som inte uppfyller våra krav för det är bild S1402 som visar Fredrik 

Reinfeldt och Barack Obama ståendes mitt emot varandra vid ett bord innan en middag på 

Rosenbad i Stockholm. Där är nyhetsvärdet med största sannolikhet avgörande för 

placeringen som tvåa. Det var inte många som fick möjligheten att vara med och fotografera 

vilket visas av att Regeringskansliets pressfotograf tog bilden.  

Utlandsbilden som inte visar större spår av kompositionstänk är en bild från protesterna i 

Kairo precis när de bröt ut. Bilden visar en stor grupp protesterande människor springandes 

mot kameran. Den är fartfylld men samtidigt var kameran långt ner och snett vilket gör att 

bilden känns som ett skott från höften och med “ren tur” ha fångat essensen av händelsen mer 

än att ha komponerat en bild.  

Det vi kan komma fram till genom det är att kompositionstänk finns i nästan samtliga bilder 

men inte är nödvändig för att vinna om nyhetsvärdet och bildens unikhet är tillräcklig.  

 

Arrangerat:  S: 3  U: 0 

Här har vi bedömt huruvida en bild känns eller med stor sannolikhet kan vara arrangerad.  

                                                
6 När vi tittade på färgmättnad tog vi endast hänsyn till bilderna som ej var svartvita.  
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I kategorin Sverige bedömde vi tre bilder vara det och i Utland ingen. 

Bland de tre bilderna från Sverige är skälen för att vi anser att de är arrangerade väldigt olika 

och som följande 

Bild S0902 

Bilden S0902 är tagen i Hedesunda och visar platsen där ett barnlik brändes vilket indikeras 

av en stor svart fläck på vägen i mitten av bilden. Molnen är mörka och effektfulla. I det fallet 

ansåg vi att fotografen har arrangerat bilden i och med val att endast fotografera platsen och 

även vår bedömning av grad av efterbearbetning gällande molnen ger en bild av att den har 

gjorts mer effektfull i efterhand. Självfallet är inte nyheten i bilden, det vill säga spåren av 

mordet, arrangerad men vi ansåg inte att den gick att se som en ögonblicksbild som de andra.  

Bild S1003 

Den i Linköping tagna bilden är den enda svenska bilden som faller under temat ras, etniska 

problem. Den visar en grovt skadad och blodig asylsökande som nästintill naken ligger på 

BRIVA i Linköping och svävar mellan liv och död. Han tände eld på sig själv efter att ha fått 

avslag på sin asylansökan.  

I och med att mannen på bilden är såpass grovt skadad och fotografen förmodligen ville visa 

graden av skador är mannen inte täckt av en filt där han ligger på sjukhuset. Det samt val av 

placering av fotografen och komposition gör att bilden känns uppställd.  

Bild S1402 

Bilden av Reinfeldt och Obamas möte är klassisk uppställd för pressfotografen. Det finns 

ingen naturlig rörelse, båda står vid vars en sida av bordet utan att sätta sig och man ser att 

minst 20 personer till ska sitta runt bordet vilket gör det ännu mer tydlig att situationen är 

arrangerad som ett tillfälle för fotografering. 

 

4.1. 5 Bildtextens betydelse 
Behöver bildtext:   S: 18   U: 17 

Skillnaden mellan de svenska och utlandsbilderna är små i denna punkt.  

I 18 av de svenska bilderna behövde vi bildtext för att förstå bilden medan motsvarande 

siffror för utlandsbilderna är 17. Det visade att vårt behov av mer information än endast 

bilden är stor, även om bilden ger starka känslor och förmedlar något, vilket även bekräftas av 
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tidigare forskning. 

När det kommer till bildtexter är det som så att många människor nästan får all sin 

information från just bildtexterna och bilderna, av anledningen att de varken har tid eller lust 

att läsa igenom och ta till sig av en hel nyhetsartikel, bilderna kan ibland stå för sig själva, 

men ofta agerar bilden som en illustration av och till texten (Nordström, 1986). 

 

Anledningen för att det behövs bildtext i många fall är att nyheten inte alltid är uppenbar i 

bilden och inte alltid lika enkel som i till exempel bild S0602 där brandmän räddar små grisar 

ur en brinnande lada. När bildtexten säger exakt samma som syns på bilden är den ofta inte 

nödvändig medan den i fall som bild S1003 där en blodig man ligger på sjukhus efter att ha 

hällt bensin över sig och tänd eld på sig själv på Migrationsverket får en mycket starkare 

betydelse när en läser om att det gjordes på grund av avslag på hans asylansökan. Samtidigt 

får en information om vad han flydde ifrån och att han kommer utvisas senare oavsett. Bilden 

i sig gjorde en nyfiken men man behöver en förklaring för att förstå bakgrunden till det som 

fotograferats och som gjorde en nyfiken.  

 

4.1.6 Efterbearbetning 
 

Medelvärde Sverige:  3,07 

Medelvärde Utland:   3,48 

 

Den förmodade graden av efterbearbetning mätte vi i en skala från ett till fem där ett är helt 

obearbetad och fem starkt efterbearbetad. Genomsnittliga värdet är lite högre bland 

utrikesbilderna.  

 

Den svenska bilden som vi bedömde vara minst bearbetad och som fick värdet ett är S0603, 

tagen under stormen Gudrun och som inte ser ut att vara efterbearbetad. S0702 däremot 

bedömde vi vara en av de mest bearbetade bilderna med värdet fem. Den är tagen utanför en 

kyrka under förberedningar inför en begravning och har både vinjetterats starkt, högdagarna 

har mörkats ner och andra delar av bilden har ljusats upp. Bland utlandsbilderna fick ingen 
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bild värdet ett. U0603 bedömde vi vara väldigt starkt efterbearbetad med värde fem eftersom 

man tydligt ser hur delar av bilden har målats mörkare eller ljusare beroende på vad 

fotografen ville framhäva mer.  

 

Medelvärdet är inte helt representativt i och med att majoriteten av de svenska bilderna ser 

mindre bearbetade ut än utlandsbilderna. I medelvärdet skiljer de sig bara med 0,4. 

Medianvärdet däremot är fyra på utland och på de svenska bilderna precis mellan tre och fyra. 

En orsak för större bearbetning kan vara hur lång tid fotografen har på sig innan bilden ska 

publiceras. Är den en del av ett reportage finns oftast mer tid än när bilden visar en politisk 

händelse eller en naturkatastrof.  

 

4.2 Semiotisk bildanalys 
 

Personer 

Personer i bilden:  S: 24  U: 25 

Bland de svenska finns endast tre bilder utan människor och bland de utländska ännu färre, 

närmare bestämt två. 

 

De svenska bilderna är följande. S0601 som visar algblomning i Östersjön när just naturen är 

det informativa samt effektfulla, något som inte heller skulle förstärkas av en människa på 

båten som finns i bilden. S0902 visar platsen där ett barnlik brändes vilket indikeras av en stor 

svart fläck på vägen i mitten av bilden. Inga personer behövs för att förstärka stämningen som 

uppstår när man förstår innebörden. S1501 där vi ser de omfattande spåren från branden i 

Västmanland i form av nedbränt skog, en väg och ett hus som klarade sig från branden. 

De utländska bilderna är U1003 som visar detaljer av en FN-uniform i ett hotell i Kabul där 

två terrorister sprängde sig och U1103 där en ser rester från en leröversvämning i Ungern.  

Samtliga av dessa bilder lyckas förmedla sin nyhet även utan människor i bild dock är 

bildtexten desto viktigare i dessa bilder. I majoriteten av bilderna finns dock människor som 

spelar en stor roll i att personifiera nyheter. Det kan beror på att nyheter tenderar att handla 

om personer som varit med om något tragiskt, eller om personer med makt och som därför är 
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kända för publiken och som leder till att nyheten kan anses vara sensationell (Karlsson och 

Strömbäck, 2015:158).  

Exempel på det är bild U1101 där personen är ett barnlik som visar de hemska följderna av 

jordbävningen i Haiti och som inte hade framkallat lika stora känslor om det endast hade varit 

en bild på förstörda byggnader och gator.  

 

4.2.1 Våld 
Våld i bild:   S: 1  U: 5  
Det pratas ofta om våldsamma bilder men i de bilderna som vi tittade på kunde vi endast hitta 

aktiv våld i en svensk och fem utländska bilder. Eftersom vi utgick ifrån Susan Sontags 

teorier om bilder av lidande förvånades vi över resultatet vi fick under den här kategorin 

(Sontag, 2004). Spår av våld är dock vanligare vilket visas i följande punkt.  

 

Resultat av våld 

Blod:    S: 3   U: 4  

Skadad:    S: 3  U: 4  

Lik (ex barnlik):   S: 2 U: 5  

Barnlik:    S: 0 U: 2  

 

I fem utländska bilder syns lik, utöver det finns två bilder på barnlik, det vill säga allt som allt 

sju bilder på döda i utrikeskategorin. I Sverige finns däremot bara två. Att sammanlagt sju av 

bilderna i kategorin Nyhetsbild Utland innehåller döda människor kan låta mycket men är i 

våra ögon ingen förvånansvärt stor andel i förhållande till den av tidigare forskning 

uppmålade bilden.  

 

Våld eller resultat av våld:  S: 6  U: 11  

(sammanlagt) 

 

Stora skillnader kunde vi se när vi analyserade antalet bilder som innehåller våld eller spår av 

våld (blod, skadad eller lik). Där var antalet svenska bilder endast sex samtidigt som 

motsvarande i kategorin Utland var elva vilket nästan är det dubbla. Det visar att 
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vinnarbilderna i kategorin Utland är mer våldsamma och innehåller mer spår av våld än de 

som är tagna i Sverige, något som går att känna igen från Herbert Gans forskning som säger 

att utlandsnyheter inte är av intresse för den inhemska pressen7 förrän den påverkar den egna 

befolkningen. Annars krävs att exempelvis en katastrof av mycket större omfattning för att 

den ska bli omnämnd (Gans, 2004).  

 

Offer och tragedier i västvärlden porträtteras däremot inte på samma sätt. Här i Sverige har vi 

pressetiska regler att följa. Det gör publicering av bilder på människor i kris och den 

personliga integriteten är element som måste överläggas (Pressens samarbetsnämnd, 2007). 

Sontag menar på att pressen inte visar samma hänsyn mot människor som lever i främmande 

kulturer, att det blir ett vi och dem tänkande (Sontag, 2004). Ju längre bort rent geografiskt 

och kulturellt som bilderna kommer ifrån desto större är sannolikheten att publiken får se 

döende, sjuka eller döda människor som blir porträtterade nära och rakt på (Sontag, 2004).  

 

I Ekman och Rodlings studie om pressfototävlingen World Press Photo of the Year kom 

forskarna fram till att alla tio bilder i deras urvalsgrupp hamnade under kategorierna krig, 

fattigdom/sociala problem eller naturkatastrofer (Ekman och Rodling, 2009). Forskarna kom 

fram till att majoriteten av bilderna som hamnade under kategorin krig föreställde civila 

människor och att situationerna drabbade civilbefolkningen och att flertalet av bilderna visar 

barn som särskilt utsatta i krig (Ekman och Rodling, 2009). I vårt resultat finns fler kategorier 

representerade än det och våldet är inte lika tydligt som bland vinnarbilderna som Ekman och 

Rodling analyserade. Ändå syns trenden av bilder med spår av våld som enligt Andén-

Papadopoulos förklarades väcka engagemang till att ta sig an lidandet och reflektera (Andén-

Papadopoulos, 1994). 

4.2.2 Teman 
 
Vi valde att kategorisera bilderna i elva teman:  

Krig/ konflikt    S: 0  U: 8  

Fattigdom/ sociala problem  S: 5  U: 2 

                                                
7 i Gans fall den amerikanska 
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Demonstrationer/ protester  S: 1  U: 1  

Olyckor    S: 3  U: 0  

Brott/ terrorism   S: 5  U: 3  

Naturkatastrofer   S: 3  U: 7  

Ras/ etniska problem   S: 1  U: 2  

Sport     S: 0  U: 0  

Politik     S: 4  U: 2  

Kända personer   S: 5  U: 2  

Intressen/ udda hobbies  S: 0  U: 0  

 

Övergripande summering 

I Sverige faller flest av bilderna under teman fattigdom sociala problem , brott och terrorism 

och kända personer med fem bilder per tema. Tätt följt av politik med fyra bilder. Bland de 

utländska bilderna dominerar däremot krig och konflikter med åtta bilder och naturkatastrofer 

med sju, samt brott och terrorism med tre bilder. 

 

Krig, konflikt   S: 0  U: 8  

Bland de svenska bilderna faller ingen under temat krig/ konflikt. I Utland är det motsvarande 

åtta bilder. I och med att Sverige under de åren som vi har tittat på aldrig har befunnit sig i 

krig/konflikt på en högre nivå är resultatet inte överraskande. Att däremot åtta av de 27 

vinnarbilderna i Nyhetsbild Utland är det visar en tydlig trend på vilka nyhetsbilder som 

premieras i tävlingen. Att det är bilderna tagna utanför Sverige som mest föreställer krig och 

konflikt är det vi har sett i tidigare forskning på ämnet. Bland annat visade Greenwood och 

Smith (2007) i sin studie på tävlingen Picture of the Year att det var just temat krig och 

konflikt som överlägset var den största gruppen av vinnande bilder (Greenwood och Smith, 

2007).  

 

Fattigdom, sociala problem   S: 5  U: 2  

Att vi i Sverige varken har haft vinnarbilder med temat krig eller konflikt betyder inte att 

bilderna måste ha en positiv laddning. Istället syns det att fler av vinnarbilderna tillhör teman 

som kan anses vara orsaker och förstadier för konflikter. Bland de utländska bilderna däremot 
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visas även sociala problem som fattigdom men i flertal av fallen i kombination med krig eller 

naturkatastrofer vilket medför att dessa inte hamnar i denna kategori.  

 

Demonstrationer, protester  S: 1  U: 1  

Antalet bilder från demonstrationer och manifestationer är få. Den enda svenska är S0903, 

tagen i Södertälje och visar människor som manifesterar och sörjer en mördad tjej. 

Bland utrikesbilderna är den enda demonstrationsbilden U1502 från en protest i Ukraina. 

Demonstrationen är visserligen del av en större konflikt men faller fortfarande under 

kategorin demonstration i och med att bildens innehåll och bildtexten handlar mer om 

situationen på demonstrationen än konflikten i sin helhet.  

 

Olyckor  S: 3  U: 0  

Tre svenska och ingen av de utländska bilderna visar olyckor.  

För att kunna fånga en olycka på bild krävs tur när det gäller timingen och en fotograf måste 

ofta reagera snabbt och nyfiket, alltså intuitivt, vilket innebär att en fotograf behöver ha en 

ryggradskänsla, ett uttryck eller en känsla över hur en situation uppfattas utan att behöva 

fundera särskilt mycket på det (Lindberg och Åberg, 2004:138).  

Det har vi även kunnat se i vårt resultat som visar att chansen att fånga en stor eller 

omfattande olycka i Sverige på bild är liten samt att bilden oftast bara visar spåren efter 

olyckan. Bilden S0602 visar en brand med grisar som räddas, S1203 en älg som har fastnat i 

ett träd samt S1401, en från luften tagen bild på en stor trafikolycka. Samtliga händelser är 

olyckor tillräckligt stora för att vara relevanta i Sverige men inte stora nog för att ha ett värde 

att rapporteras om i Sverige om de hade ägt rum utanför landets gränser (Karlsson och 

Strömbäck, 2015:158).  

Med största sannolikhet är det även skälet för att ingen av de utländska vinnarbilderna platsar 

i denna kategori. Helt enkelt för att olyckor stora som de svenska inte har ett tillräckligt stort 

nyhetsvärde och för att tidningarna inte har fotografer som utrikeskorrespondenter och 

därmed inte har eget material från jämförelsebara stora olyckor som sker utanför Sverige.  

Olycksoffer från hemska händelser i västvärlden fotograferas inte på samma sätt som 

händelser i andra kulturer (Sontag, 2004). För att utgår från Susan Sontags teorier så menar 

hon att en olycka som inte sker i det egna landet eller utanför västvärlden, måste vara 
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sensationell eller att ha kopplingen att någon från det egna landet drabbats av olyckan 

(Sontag, 2004).  

 

Brott, terrorism S: 5  U: 3  

Brott   S: 4  U: 0  

Terrorism  S: 1  U: 3   

 

Av de fem svenska bilderna faller fyra under kategorin brott men endast en under terrorism. 

Den enda som visar tydlig terrorism är vinnarbilden från år 2011 (S1101) som visar Sveriges 

första självmordbombare liggandes på gatan i Stockholm. De andra brotten visar brott som 

rån och överfall, brott mot vapenlagen samt spåren efter ett mord.  

De tre utländska bilderna tillhör dock alla kategorin terrorism. Den första från 2010 (U1003) 

visar spår efter ett självmordsdåd på ett Guest House i Kabul där tolv personer dödades. De 

andra två bilderna (U1201 och U1202) är tagna i Norge under dagen då två terrordåd utfördes. 

Det ena i Oslo och det andra på Utøya under terrorattentaten som utfördes i juli 2011 och där 

sammanlagt 77 personer dödades.  

Det innebär att det bland utlandsvinnarna finns fler bilder som visar terrorism men summan 

av brott och terrorism är högre bland de svenska bilderna.  

 

Naturkatastrofer  S: 3  U: 7  

Med sju bilder som platsar i kategorin naturkatastrofer har kategorin Utland mer än det dubbla 

av Sveriges som har tre. Men det skiljer sig inte bara i antal utan även i hur stor påverkan i 

skador, skadade och döda bilderna visar och katastroferna har krävt.  

 

De svenska bilderna visar algblomning i Östersjön (S0601), orkanen Gudrun (S0603) samt 

Sveriges största skogsbrand sedan 50-talet (S1501).  

Bland de utländska bilderna finns en jordbävning i Pakistan (U0603), orkanen Katrina i New 

Orleans (U0601), översvämning med röd lera i Ungern (U1103), skadade, dödsoffer och 

anhöriga efter jordbävningen i Haiti (U1102), ett dött barn efter jordbävningen i Haiti 

(U1101), människor som flyr efter tyfonen Yolanda i Filippinerna (U1401) och rester av 

staden Moore i Oklahoma efter att en tre kilometer bred tromb dragit över staden (U1403).  
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Självfallet är antalet dödsoffer långt högre när en tittar på naturkatastroferna som fotograferats 

utomlands. I tre av de utländska bilderna syns även lik, varav ett barnlik. I de tre svenska 

bilderna finns varken skadade människor, blod eller lik. Det här kan bero på att det finns 

nyhetsfaktorer som kan ses som kännetecken för nyheter, det ena är att nyheter som inte faller 

in i det geografiska området behöver vara mer sensationella, och då även i flera fall mer 

negativa för att de ska lyftas upp i medier i dag (Karlsson och Strömbäck, 2015:158-159).  

 

Ras, etniska problem S: 1 U: 2  

En svensk samt två utländska bilder visar etniska problem eller något som faller under 

kategorin ras. 

Bilden S1003 visar en svårt skadat man som ligger på sjukhus efter att ha tänd eld på sig själv 

när han hade fått avslag på asylansökan i Sverige. I det här fallet är bildtexten avgörande för 

att vi kategoriserade den som vi gjorde.  

Bilderna U0902 och U0901 faller under samma tema. U0902 visar en mörkhyad kvinna som 

gråter av lycka över President Obamas vinst i valet 2008. Även om den även skulle kunna ses 

som en manifestation tyckte vi med hänsyn till uttrycket och bildtexten att det är temat ras 

som dominerar bilden. U0901 visar enligt bildtexten en grupp kalenjinkrigare i Chepilat som 

fångar en av sina egna för att han är gift med en kvinna som är kisii. De jagar honom och 

försöker binda honom med taggtråd för att sedan kunna bränna honom levande. Händelsen är 

även del av en större konflikt men det bilden pekar tydligt på etniska problem.  

 

Politik   S: 4  U: 2  

Fyra svenska och därmed dubbelt som många som de utländska två handlar om politik. 

Samtliga fyra bilder från Sverige som handlar om politik är först och främst bilder på kända 

politiker i situationer som beskriver hur det har rapporterats om politiken och dem under året. 

Exempel på det är bild S1503 på Stefan Löfven som med sitt parti Socialdemokraterna har 

makten men inte majoriteten. Partiledaren sitter ensam samtidigt som man ser Alliansens 

partiledare som grupp i förgrunden. En bildlig beskrivning av det politiska läget.  

De två utländska bilderna sammanfattar som de svenska en uppmärksammad situation i en 

enda bild. U1001 visar maktens världsordning samlad på FN:s klimattoppmöte COP15 i 
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Köpenhamn. Ansiktsuttrycken visar tydligt att läget är svårt. På U1303 ser vi hur Barack 

Obama fick sin frus och hela konventets stöd för att leda partiet i Charlotte, North Carolina.  

Politik är således ett återkommande tema representerat i kategorin Nyhetsbild. 

När det rör sig om politiker har de ett nyhetsvärde eftersom de är personer som vi som publik 

känner igen och finner intressant och därför finns det ett behov av att medier ska rapportera 

om det (Karlsson och Strömbäck, 2015:157-158).  

 

Kända personer  S: 5  U: 2  

Bland de svenska fanns det betydligt fler bilder på kända personer än utomlands.  

Kända personer som till exempel politiker platsar ofta i flera kategorier. De bilder som vi har 

räknat in i denna kategori visar till exempel inte en känd politiker som utför sitt yrke i bilden 

utan visar Sverigedemokraten Jimmie Åkesson som på sin bokrelease attackerades av en 

tårtkastare (S1403). De andra svenska bilderna visar människor som sörjer en omkommen 

idrottsstjärna (S1202), politiker som är på middag under statsbesök (S1402), två hemkomna 

journalister efter månader i fångenskap (S1303) samt en mycket omskriven våldtäktsman i 

häktet (S0701).  

Båda utrikesbilderna handlar om död även om laddningen skiljer sig. På U1002 sörjer ett 

skrikande fan den bortgångna Michael Jackson. På U1203 däremot ser vi Khaddafis lik 

liggandes i ett kylrum i ett libyskt köpcentrum dit många köar för att se den döde diktatorn.  

När det kommer till nyhetsvärdet på dessa bilderna rör det sig med stor sannolikhet om att 

nyheten handlar om kända personer, och kända personer får utrymme i media eftersom det är 

personer som publiken känner igen och kan identifiera sig med (Karlsson och Strömbäck, 

2015:157-158). I båda utländska bilder var det avgörande att det är en väldigt känd sångare 

respektive en av media mycket omskriven diktator som hade gått bort. Det var deras 

kändisskap som utgjorde nyhetsvärdet. 

4.2.3 Miljö 
Alternativen här var dag eller natt och inomhus eller utomhus.  

 

Dag:  S: 22  U: 22  

Natt:  S: 5  U: 5  
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Både av de svenska och de utländska bilderna var 22 tagna på dagen och fem på natten. 

Resultatet är väntat i och med att de flesta nyhetsbilderna tas på dagtid, framför allt planerade 

nyheter som presskonferenser och intervjuer som ska personifiera en nyhet, vilket kan ses 

som en av anledningarna till att bilderna får ett högt nyhetsvärde (Karlsson och Strömbäck, 

2015). De som är tagna på sena kvällen/ natten är i dessa fall oftast nyheter som olyckor och 

brott eller manifestationer.  

När vi tittade på om bilderna var tagna inomhus eller utomhus är skillnaderna desto större. 

 

Inomhus: S: 11  U: 4  

Utomhus: S: 16  U: 23  

I Sverige togs elva bilder inomhus och 16 utomhus. Av utlandsbilderna däremot togs bara fyra 

inomhus och 23 utomhus. En förklaring för det är att det bland de svenska bilderna finns fler 

bilder som är nyheter som har personifierats och där fotografen har kommit såpass nära och 

kunnat följa den längre och därmed även inomhus. Således har majoriteten av 

inomhusbilderna från Sverige en koppling till politik eller fattigdom/sociala problem. 

Exempel på det är S1002 med temat död av en pojke på grund av vårdfel, S1102 där vi ser 

första personen som fick dödshjälp samt S1302 med en familj vars asylansökan avslogs efter 

tre år som alla är tagna inomhus och hamnar under den kategorin.  

Av de fyra utländska är två bilder politiska (U1001 och U1303) och två visar bilder på lik och 

konflikt/ sjukdom (U1203 och U1503). 

4.3 Konnotation  

4.3.1 Positiv/ negativ laddning 
Positiv laddning: S: 2  U: 5  

Negativ laddning:  S: 25  U: 22  

 

Bilder med negativ laddning är i stor majoritet bland vinnarna. Inte bara i antal utan även när 

en tittar på förstapristagarna där samtliga bilder har en negativ laddning. I kategorin 

Nyhetsbild Sverige har endast två bilder en positiv laddning. I Nyhetsbild Utland hittade vi 

däremot fem bilder med en mer positiv än negativ laddning.  
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De svenska bilderna S1303 och S1402 är undantagen med sin positiva laddning. S1303 visar 

två tidigare fängslade journalister som välkomnas av sina familjer på flygplatsen i Sverige och 

på S1402 är Barack Obama på statsbesök i Sverige.  

De utländska med positiv laddning är U0902, en kvinna som gråter glädjetårar efter Barack 

Obamas valseger, U1103 där man ser hur naturen klarade sig efter en leröversvämning i 

Ungern, U1203 som visar sju glada libyer som tar bilder på på den döde Khaddafi, U1303 

som är en översiktsbild över demokraternas konvent i Charlotte, North Carolina där Barack 

Obama kramas av sin fru och fick hennes och hela konventets stöd för att leda partiet samt 

U1502 som visar en kvinna i Ukraina som konfrontera poliserna genom att lyfta armen och 

göra fredssymbolen. 

 

Bilderna som har en negativ laddning skiljer sig väldigt mycket i ämnen och grad av 

negativitet. Till exempel finns bilder som S1101 som visar Sveriges första 

självmordsbombare liggandes död på gatan i Stockholm och det finns andra som S1403 som 

visar en chockerad politiker med tårtrester i ansiktet efter att en person kastade en tårta i hans 

ansikte.  

 

Nyheter tenderar att handla om avvikande händelser som är sensationella och oväntade och 

avvikelserna kan vara både positiva och negativa; och det allra mest väsentliga är att de bryter 

mot det som är förväntat (Karlsson och Strömbäck, 2015: 158-159). Olyckor och brott med en 

dödlig utgång har alltid haft ett högt nyhetsvärde. Därför har en del mord, naturkatastrofer och 

olyckor blivit en rutin att bevaka och av den anledningen har nyhetsmedier tagit rollen och 

platsen som en betydelsefull arena för att definiera och beskriva sorg i samband med brott och 

dödsfall (Hirdman, 2012: 34). Nyhetsbevakningen påverkar således vilka bilder som kan tas 

och vilka som därefter kan skickas in till tävlingar som Årets Bild 

 

Studium S: 1  U: 0  

Bland samtliga 54 vinnarbilder såg vi endast en som vi ansåg ha studium, det vill säga när 

bilden inte talar till de som tittar på den, men personen godkänner den för vad den är. 

(Barthes, 1986). Med andra ord att bilden är rent informativ. Denna beskrivning stämmer 

enligt oss överens med bild S1402 där vi ser Barack Obama och Fredrik Reinfeldt i Rosenbad 
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och får samma information av bildtexten men samtidigt inte känner något mer än en ren 

informativ känsla.  

 

Punctum S: 26  U:27  

De andra 53 bilderna har alla punctum, något som gör dem till mer än endast informativa och 

som tilltalar oss och väcker känslor. Det kan bero på att bilden till exempel har en särskild 

detalj i sig som tilltalar betraktaren (Barthes, 1986). 

 

Punctumen som vi har sett i vinnarbilderna skiljer sig åt på många sätt. Som Barthes sa går 

det inte att upptäcka punctum med en enkel analysmodell utan att det är något högst personlig 

kopplat till betraktarens egen världsbild och erfarenheter (Barthes, 1986).  

Exempel på punctum som vi har sätt i bilder är pilformade taket i bild S0701, mikrofonen och 

dens skugga i bild S1201, barnets blick upp i S1302, fyrverkeriet i bakgrunden på U1501 och 

skadorna på huset i U1201.  

4.3.2 Index, Ikon och Symbol 
Bilder som har: 

Index  S: 14  U: 19  

Ikon  S: 15  U: 21 

Symbol S: 18  U: 21  

 

Summan av index-, ikon- och symbolvärden: 

S: 47 av maximalt 81 

U: 61 av maximalt 81  

 

I vår undersökning kunde vi se att fler av de utländska bilderna har fler index, ikon samt 

symbol i förhållande till de svenska bilderna. Främst när vi tittar på summan av samtliga 

värden är skillnaden mellan bilderna i kategorin Sverige och kategorin Utland stor. I de 27 

svenska bilderna finns 47 index-, ikon-, eller symbolvärden medan vi i samma antal bilder i 

kategorin Utland såg 61 av dessa.  
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Exempel 

 

Index 

S0902 är tagen på en torvmosse i Hedesunda. På vägen syns ett brännmärke som indexerar att 

någonting har tänds eld på här. I detta fall var det en mördad flicka vars mördare tände eld på 

henne mitt på vägen.  

I U1201 ligger en skadad man i sin frus armar utanför en byggnad som är skadad. 

Byggnadens samtliga fönster är krossade, vägen är täckt av glassplitter och rökmoln stiger 

upp ur byggnaden i bakgrunden. Det är tydligt att en bomb har detonerat.  

 

Ikon 

I S0903 dras blicken mot en kvinna som står gråtandes på en manifestation och får stöd av sin 

ena dotter och en vän. De omfamnar henne och håller i henne samtidigt som hennes 

ansiktsuttryck visar stor smärta och förtvivlan över hennes andra dotters död. Bilden av den 

gråtande kvinnan är ikoniskt för avbildandet av mödrars smärta när de förlorat ett barn. 

U1301 visar en grupp män i Palestina som bär på två dödade pojkar inlindade i vita skynken. 

Pojkarna påminner på denna bild om Jesusbarnet på målningar och i beskrivningar.  

En bild på en kvinna med ett barn i famnen kan bli en ikon för Jesusbarnet och Maria, 

välkända verk och avbilder som skapas i en ny form, till exempel ett fotografi, kan bli ikoner 

av just de välkända verken (Lindgren och Nordström, 2009).  

 

Symbol 

S1202 togs vid ett tillfälle där tusentals sörjande samlades för att hedra Stefan Liv som 

omkom i en flygolycka. I bilden lägger de ned rosor framför en stor bild på honom. Både 

handlingen att lägga ned en ros samt rosen i sig är symbolisk.  

Även U0603 är en bild med både handlingssymbol och tecken. Handlingen är männen som 

ber framför en kollapsat moské vilket vi förstår för att de sitter på knäna. Samtidigt formas 

flera grafiska mönster i den kollapsade moskéns och i det syns ett kors som till exempel 

förknippas med tro.  
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Vi kunde tydligt se att majoriteten av vinnarbilderna har något av index, ikon eller symbol 

eller även fler.  

Tidigare forskning har visat att omedvetet ta tillvara på det judisk-kristna symbolsystemet är 

något som är inbyggt i pressfotografernas medvetande i den västerländska kulturen. Därför är 

pressfotografiet i flera fall ikongrafiskt vilket ger en religiös, andlig dimension åt lidandet i en 

allt högre mening. Grunden för dagens pressfotografier är den västerländska bildhistorien där 

symboler och traditionella myter gestaltar kriget (Andén-Papadopoulos, 2000). Det gäller 

även för oss betraktare eller juryn i tävlingar som känner igen dessa symboler och därför i 

större utsträckning dras till dessa bilder.  

4.4 Retorisk bildanalys 

4.4.1 Ethos 
Personernas kroppsspråk och ansiktsuttryck 

 

Våra variabler är följande: hotfullhet, rädsla, sorg, glädje, maktlöshet, maktfullhet, 

uppgivenhet, hoppfullhet, utmattning/trötthet, energi. 

Om inga personer fanns på bilderna har vi valt att inte kryssa i någon av variablerna även om 

bilden i sig kunde förmedla någon av känslorna.  

 

En stor skillnad mellan de svenska och utländska bilderna är antalet känslor och uttryck som 

vi såg i bilderna. Summan av alla variabler i de svenska bilderna är 40 motsvarande 71 i de 

utländska.8 Det visar att vi kan se tydligt fler känslor i de utländska bilderna. 

De dominerande uttryck som vi kunde se i de svenska vinnarbilderna är maktlöshet i 13 

bilder, sorg i fem och uppgivenhet i fem. Även bland de utländska dominerar maktlöshet med 

14 bilder tät följd av energi med 13 och uppgivenhet med åtta bilder.  

Våra resultat visar att oavsett om bilderna är svenska eller utländska dominerar negativt  

laddade uttryck och att de utländska är mer känsloladdade. 

                                                
8 Om samtliga bilder skulle innehålla alla tio känslor vore maximala siffran 270.  
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Maktlöshet 

Exempel på bilder där vi kunde se maktlöshet är S0603 där en man förtvivlat försöker fästa 

sin båt vid kajen under stormen Gudrun och S1003 där en svårt skadad man ligger på 

sjukhuset. U0702 visar flera av, hunger och sjukdomar, utmattade familjer som sitter på 

marken i Etiopien. I U1503, tagen på en Ebola klinik i Liberia, sprejas ett rum där ett lik 

ligger på marken med klorin. Mannen dog av Ebola, en smitta som alla var maktlösa mot.  

 

Energi 

Största skillnaderna mellan kategorierna såg vi i variabeln energi som vi bara såg i tre svenska 

bilder men däremot i 13 utländska. De utländska vinnarbilderna visar fler fartfyllda rörelser 

och energiska ansiktsuttryck än de svenska. Exempel på det är männen som närmast springer 

in i kameran i bild U1301 och U1002 med en kvinna som skriker ut sin sorg över sin idols 

död.  

 

Socioekonomisk status 

 

Hög status:  S: 6  U: 2  

Låg status:  S: 6  U: 12  

Både och:  S: 12  U: 11  

Inga personer:  S: 3  U: 2  

 

I de fallen där det finns tydliga klasskillnader mellan personerna i en bild eller vi inte kunde 

säga om personen i fråga hade hög eller låg socioekonomisk status valde vi alternativet både 

och. I det flesta fallen av dessa kan det handla om situationer som när demonstranter med 

förmodat låg status träffar på beslutsfattare eller politiker med förmodad hög status.  

 

De två bilderna i kategorin Utland som vi ansåg visa personer med hög socioekonomisk status 

är båda tagna i Skandinavien. Av de sex svenska bilderna som visar personer med hög status 

visar fem av dem politiker i Stockholm.  
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Antalet bilder som visar personer med låg socioekonomisk status är det dubbla bland de 

utländska jämfört med de svenska. Ett av skälen för det är att många nyheter som bevakas 

utomlands har en koppling till krig/ konflikter, personer utsatta för naturkatastrofer eller 

fattigdom, vilket vi kunde se i vårt resultat av teman. Det kan ha att göra med det som Sontag 

menar med att det krävs mer negativt för att en nyhet som sker utomlands ska få utrymme i 

medierna i hemlandet (Sontag, 2004). I Sverige ser vi bilder på personer med låg status och 

som visar personer som är utsatta på grund av segregering, ökad arbetslöshet, rasism eller 

sjukdom. Bedömningarna är väldigt breda, särskilt när vi tittade på svenska bilder på arbetare 

som blivit arbetslösa och sedan ser ett dött barn i Haiti som har fått samma titel: 

socioekonomisk låg, men som skiljer sig väldigt mycket. Där har vi försökt ta hänsyn till vad 

som anses vara lågt och högt status i respektive land som bilden är tagen i.  

 

Hudfärg 

 

Ljus hudfärg:  S: 17  U: 3  

Mörk Hudfärg: S: 3  U: 15  

Både och:  S: 4  U: 5  

Inga personer:  S: 3  U: 2  

 

I de svenska bilderna är personernas hudfärg i 17 av fallen ljus motsvarande tre i de utländska 

bilderna. Även antalet personer med mörk hudfärg i svenska bilder är tre samtidigt som det i 

de utländska bilderna är 15.  

 

4.4.2 Phatos – känslor 
 

Vi analyserade vilka känslor bilden väckte hos oss betraktare och vilka känslor bilden 

föreställer. Vi använde en stigande skala från ett till fem med ett som negativt och fem som 

positivt värde. Tre använde vi som neutralt värde och noll som alternativ säger att inga 

personer finns i bilden gällande frågan vad personerna visar för känslor.  
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Vilka känslor väcks hos betraktaren? 

Medelvärdet efter bortfall av neutrala värden. 

Sverige: 2,3  

Utland: 1,9 

Känslorna som väcks hos oss betraktare är som medelvärdet visar till största del negativa. 

Vilket inte är förvånansvärt med tanke på att vi även tidigare bedömde 25 av de svenska och 

22 av de utländska bilderna ha en negativ laddning. Intressant är dock att de utländska 

bilderna väckte mer negativa känslor trots att det finns fler med en positiv laddning. Det visar 

att de negativa bilderna som har tagits utanför Sverige i det stora hela väcker starkare negativa 

känslor hos betraktaren än de som har tagits i Sverige.  

Det kan bero på faktorer som att en ser mer död och lidande än i bilder som tagits i egna 

landet (Sontag, 2004).  

 

Vilka känslor visar personer i bilden? 

Medelvärdet efter bortfall av neutrala värden samt bilder utan personer. 

Sverige: 2,0  

Utland: 2,3 

När vi bedömde känslorna som personerna i bilderna visar följer resultatet inte samma 

medelvärde som när vi tittade på känslorna som väcktes hos betraktaren. Det intressanta är att 

differensen mellan kategorierna är nästan lika stor men omvänt, nämligen att personerna i de 

svenska bilderna uttrycker mer negativa känslor än personerna i de utländska.  

 

Till exempel i bild S0903 bedömde vi personernas känslor till ett, men vår känsla som vi fick 

av bilden till två på grund av att den inte bara visar sörjande människor utan även en 

manifestation som ger hopp. I U0603 däremot bedömde vi att personernas känslor var fyra 

men våra egna två. Det beror på att personerna, vars ansikten vi inte kan se på bilden, ber och 

visar hopp och inte endast sörjer i en svår situation där deras moské har förstörts i en 

jordbävning. Samtidigt syns två män i bakgrunden som har börjat bygga och röja undan vilket 

också visar att de inte bara ser tillbaka på det hemska som har hänt utan försöker jobba 

framåt.  
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5. Slutsatser 
 
Syftet med den här studien var att genom en bildanalys av vinnarbilderna i kategorierna 

Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild Utland i tävlingen Årets Bild åren 2006-2015 se vilka 

eventuella strukturer som finns inom prisbelönade nyhetsbilder samt hur de skiljer sig mellan 

kategorierna.  

 

5.1 Övergripande drag i vinnarbilderna  
 

Kön 

Majoriteten av vinnarbilderna är tagna av män. Undantagen är tre bilder tagna av kvinnliga 

fotografer som vann i kategorin Nyhetsbild Sverige mellan åren 2013 och 2015.  

Uppdragsgivare 

Bland uppdragsgivarna för de vinnande fotograferna dominerar Aftonbladet med i båda 

kategorierna sammanlagt 14 bilder följd av Dagens Nyheter med tolv och gruppen 

frilansfotografer med tio. Både Dagens Nyheter samt frilansfotograferna är mer 

respresenterade i kategorin Utland medan lokaltidningar i kategorin Sverige är mest 

representerade med nio bilder.  

Geografi 

I Sverige togs åtta av vinnarbilderna i Stockholm, samtliga efter år 2011. Förutom Södertälje 

som är representerad med två bilder förekommer resterande städer endast en gång.  

Ett tydligt mönster vi kan se bland utrikesbilderna är nyhetsbevakningen i två tredjedelar av 

de vinnande bilderna från år 2007, 2009, 2011, 2012 samt 2015. Två av tre bilder under 

respektive år visar nyheter från samma land. 2007 låg fokus på Israel-Palestina-konflikten, 

2009 på en kris i Kenya, 2011 på jordbävningen i Haiti, 2012 på terrordådet i Norge och 2015 

på revolten i Ukraina.  

Färg 

Majoriteten av bilderna i båda kategorierna är i färg. I Nyhetsbild Sverige 23 och i Utland 21. 

Sammanlagt finns endast tio svartvita bilder.  

Kompositionstänk 
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I båda kategorierna är komposition i bilderna avgörande. I endast en bild per kategori kunde 

vi inte se något kompositionstänk från fotografens håll. I dessa fall var bildens nyhetsvärde 

och dess unikhet avgörande för att den fungerande trots bristande kompositionstänk.  

Bildtextens betydelse 

Själva nyheten är avgörande för att en bild ska kunna vinna i kategorin Nyhetsbild. Det gör att 

en kompletterande bildtext är viktig för att juryn och betraktaren ska kunna förstå den. I 18 av 

de svenska bilderna behövde vi en bildtext för att förstå bilden helt medan motsvarande siffror 

för utlandsbilderna är 17.  

Det stämmer även överens med tidigare forskning som säger att många människor nästan får 

all sin information från just bildtexterna och bilderna med anledningen av att de varken har tid 

eller lust att läsa igenom hela nyhetsartiklar (Nordström, 1986). Denna tidigare forskning 

gäller visserligen nyhetsbilder i tidningar men vi kan se samma mönster och vikten av en 

bildtext i vinnarbilderna i Nyhetsbildskategorierna. 

Människor 

I majoriteten av vinnarbilderna finns människor. Närmare bestämt i 24 av de svenska och 25 

av de utländska bilderna.  

Våld och resultat av våld 

I en svensk och fem utländska bilder visas våld. Spår av våld är däremot vanligare i bild. I sju 

utländska bilder samt i två svenska syns lik. Av de två svenska har dock en fått dödshjälp och 

inte dött av våld . Däremot finns även två svenska bilder med likkistor som vi inte har bedömt 

visa lik i och med att ingen död person syns.  

Störst skillnad finns dock i sammanlagda antalet bilder som innehåller antingen blod, skadad 

eller lik. Bland de svenska bilderna fanns endast sex bilder med något av det medan 

motsvarande antalet i kategorin Utland var nästan det dubbla med elva bilder vilket visar att 

de utländska bilderna innehåller mer spår av våld är de svenska.  

Teman 

När vi lägger ihop alla nyhetsbilder oavsett kategori dominerar naturkatastrofer med tio bilder 

följd av krig/konflikt och brott/ terrorism med 8 bilder var. Därefter följer fattigdom/ sociala 

problem och kända personer med 7 bilder var.  

Det visar tydligt vilka negativa nyheter som dominerar bland vinnarbilderna men även att det 

finns skillnader mellan just de svenska bilderna och de utländska.  
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I Sverige faller flest av bilderna under teman fattigdom sociala problem, brott och terrorism 

och kända personer. Tätt följt av demonstrationer/ protester. Bland de utländska bilderna 

dominerar däremot krig och konflikter och naturkatastrofer samt brott och terrorism. 

Konnotation 

Negativt laddade bilder är i majoriteten bland vinnarna, oavsett kategori.  

Framför allt när en tittar på förstapristagarna där samtliga bilder har en negativ laddning. Det 

intressanta är dock att vi bedömde fem utländska bilder ha en positiv laddning när vi bland de 

svenska bilderna bara hittade två som var positiva.  

Punctum 

Att en bild har punctum verkar avgörande för dens framgång i tävlingar som Årets Bild. 

Nämligen 53 av 54 bilder har punctum något som gör dem till bilder som genom detaljer 

väcker känslor och berör betraktaren och således blir mer minnesvärd. 

Index, ikon och symbol 

Även betydelsen av index, ikon och symbol i bilderna är tydlig. Vårt resultat visar att över 

hälften av bilderna har någon eller även flera av dessa.  

Utöver det kunde vår undersökning visa att de utländska bilderna har fler index, ikon samt 

symbol i förhållande till de svenska bilderna.  

Personernas uttryck och kroppsspråk 

Våra resultat visar att oavsett om bilderna är vinnare i Nyhetsbild Sverige eller i Nyhetsbild 

Utland dominerar negativt laddade uttryck. De utländska är mer laddade med uttryck och 

olika kroppsspråk vilket vi såg i summan av variablerna som i de utländska bilderna är 71 

motsvarande 40 i de svenska.  

I både kategorier dominerar maktlöshet med 13 bilder i Sverige och 14 bilder i Utland. När vi 

lägger ihop kategorierna ser vi att vi i hälften (27) av bilderna visar personer som uttrycker 

maktlöshet, i 16 av bilderna syns energi följd av uppgivenhet med 13 och sorg med 12 bilder.  

Betraktarens känslor 

Känslorna som väcks hos oss betraktare är som resultatets medelvärdet visar till största del 

negativa. Resultatet visade även på att de negativa bilderna som har tagits utanför Sverige i 

det stora hela väcker starkare negativa känslor hos betraktaren än de som har tagits i Sverige.  

Personernas känslor 
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Det intressanta är att personerna i de svenska bilderna uttrycker mer negativa känslor än 

personerna i de utländska bilderna. Det vill säga raka motsatsen till betraktarens känslor om 

bilderna kategorierna.  
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6. Slutdiskussion 
 
6.1 Generalisering 
I och med att vi inte har några intentioner att överföra våra resultat till en större population, 

som till exempel att generalisera resultatet på alla pressfototävlingar kan vi påstå att studien 

inte går att generalisera kvantitativt (Esaiasson et. al, 2012). Med det material vi har arbetat 

med, som totalt var 54 bilder, kan vi inte generalisera vårt resultat på hela tävlingen Årets 

Bild med alla dess kategorier. Vi kan däremot till viss del generalisera vårt resultat på 

kategorierna Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild Utland.  

 

6.2 Anknytning till tidigare forskning 
Vårt resultat visar att det förekommer mer våld samt resultat av våld i bilder som inte är tagna 

i Sverige. Bilderna som är tagna utomlands innehåller mer blod, mer död och mer lidande än 

vad de svenska bilderna gör. När det kommer till vad som har sagts i tidigare forskning är det 

som så att ju längre ifrån en rent kulturellt och rent geografiskt en händelse har ägt rum desto 

mer lidande och blod måste bilden visa för att den ska nå ut till publiken i det egna landet 

(Kim och Smith, 2005; Karlsson och Strömbäck, 2015:154-159). När det kommer till 

händelser som inte sker i det egna landet är nyhetsbilden viktig för att den har en 

informerande roll för att ge förståelse inför andra kulturer och länder för invånare i det egna 

landet (Kim och Smith, 2005). Det var ett resultat som Kim och Smith (2005) fick fram 

genom att forskarparet undersökte vinnarbilderna i tävlingen Pulitzer Price mellan åren 1942 

och 2002. De kom även fram till att bildernas teman var mer varierade då de kom från USA, 

men att bilderna till största del visar negativa nyheter (Kim och Smith, 2005). Däremot har de 

inte tydligt som vi ställt två kategorier mot varandra utan endast analyserat vinnarbildens 

härkomst samt dens negativitet. En annan viktig sak som Greenwood och Smith (2007) kom 

fram till var att, bortsett från om juryn i tävlingen har gått på fotografens mod eller 

originaliteten i bilder, så har vinnarbilder i över 60 år tenderat till att vara standardiserade 

(Greenwood och Smith, 2007).  
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6.3 Ny kunskap 
Den nya kunskap som vi har fått genom den här undersökningen är att det är tydligt hur stor 

roll nyhetsvärdet spelar när det kommer till vad som syns och inte syns bland vinnarbilderna. 

När det kommer till bilderna var det också tydligt att i stort sätt samtliga bilder innehåller 

punctum, alltså en särskild detalj som får bilden att sticka ut (Barthes, 1986) och som gör att 

en minns den. Det var endast en bild som vi tyckte var studium, alltså att den bilden inte var 

speciell utan endast informativ (Barthes, 1986). Även huruvida bilden innehåller index, ikon 

eller symbol är uppenbarligen av stor betydelse för hur betraktaren ser på och hur väl den 

minns bilden. Det vi kan se utifrån vårt resultat är att bilderna som vinner har det där 

speciella, någon detalj som tilltalar oss när vi ser bilderna. Att majoriteten av bilderna, i våra 

ögon, var negativt laddade kom inte direkt som en överraskning med tanke på att vi dagligen 

utsätts för just negativa bilder och negativa nyheter (Sontag, 2004). Däremot kunde vi utläsa 

att vi trots negativiteten upplevde positiva känslor i flera utav bilderna, att bilderna lyste ett 

slags hopp. Dock var känslan som vi såg förekomma flest gånger känslan av maktlöshet, och 

det gällade inte endast i bilderna i kategorin Nyhetsbild Utland, utan även i kategorin 

Nyhetsbild Sverige, något som vi inte har kunnat se i tidigare forskning. Samtidigt såg vi i 

resultatet av vår analys att bilderna i kategorin Nyhetsbild Utland innehöll fler känslor än 

bilderna i kategorin Nyhetsbild Sverige. En annan sak som vi kunde utläsa ur vårt resultat var 

att det mest förekommande temat inte var krig och konflikt utan att det istället var 

naturkatastrofer som dominerade i bilderna i kategorierna Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild 

Utland mellan åren 2006 och 2015.  

 

6.4 Våra slutsatsers betydelse och framtida forskning 
De betydelser som våra slutsatser har fått är att teorierna om att lidande ofta porträtteras i 

nyhetsbilder lever vidare även i den svenska pressfototävlingen Årets Bild och dess två 

kategorier Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild Utland. Det som vi däremot kom in djupare på 

var att det som gör en bild till en vinnarbild i tävlingssammanhang till största del är detaljer 

som tilltalar, att det finns det där lilla extra i bilden som gör den till något mer än bara en bild 

(Barthes, 1986). Vi har med vår analys även öppnat vägar för fortsatt forskning kring 

pressfototävlingar genom att kunna se på en större population med hjälp av fler variabler och 
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på så sätt ha möjlighet till att nå ett generaliserbart resultat och som gäller för fler bilder än 

endast de övergripande vinnarbilderna. Med den här studien har vi haft möjligheten att se det 

topp tre vinnande bilder under de senaste tio åren vilket med 54 bilder är mycket mer 

omfattande än om vi hade analyserat endast en vinnarbild från varje år. I och med att vi 

arbetade med flera variabler och gjorde både semiotisk analys och retorisk analys av urvalet 

bidrog det till att vi kunde se bilderna från flera perspektiv och vi kunde på så sätt även utläsa 

vilka komponenter som krävs för att kamma hem ett pris. För framtida forskning skulle det 

vara möjligt att gå in på varje variabel och undersöka bilderna kvalitativt genom att försöka 

hitta orsakssamband mellan olika variabler. Går det till exempel att se vissa variabler 

kopplade till bilder som har temat krig/konflikt eller finns det tydliga mönster mellan andra av 

de faktorerna som vi har analyserat i vårt arbete? 
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54 Bilder (åren 2006-2015 förutom 2008) Sverige Utland

Variabler Antal bilder Antal bilder Sammanlagt Differens
Bildinfo
År
Placering
Fotografens biologiska kön (F/M)
Kvinlig 3 0 3
Manlig 24 27 -3
Tidning/ uppdragsgivare se nedan se nedan
Allmän beskrivning
Geografisk område
Kontinent se nedan
Land se nedan
Stad/el. se nedan
Teknik
monokrom 4 6 -2
färg 23 21 2
varm 10 7 3
kall 13 14 -1
hög färgmättnad 16 7 9
låg färgmättnad 7 14 -7
mörk 15 10 5
ljus 12 17 -5
kompositionstänk 26 26 0
Arrangerat 3 0 3
Behövs bildtext för att förstå bilden? 18 17 1

Medelvärde Medelvärde
förmodad grad av efterbearbetning (1(låg)-5(hög) 3,07           3,48     0,41 -   
Semiotisk bildanalys
Denotation – vad ser man i bilden?
Finns personer i bilden 24 25 -1
Våld 1 5 -4
Resultat av våld eller liknande  
blod 3 4 -1
skadad 3 4 -1
lik 2 5 -3
barnlik 0 2 -2
Teman (en) Sammanlagt
krig, konflikt 0 8 8 -8
fattigdom, sociala problem 5 2 7 3
demonstrationer, protester 1 1 2 0
olyckor 3 0 3 3
brott, terrorism 5 3 8 2
naturkatastrofer 3 7 10 -4
ras,etniska problem 1 2 3 -1
sport 0 0 0 0
politik 4 2 6 2
kända personer 5 2 7 3
intressen, udda hobbies 0 0 0 0
Miljö
Dag 22 22 0
Natt 5 5 0
Inomhus 11 4 7
Utomhus 16 23 -7
Konnotation – associationer bortom bilden
Positiv laddning 2 5 -3
Negativ laddning 25 22 3
Studium (bara informativ) 1 0 1
Punktum (tilltalande/kännsloväckande detalj) 26 27 -1
Index 14 19 -5
Ikon 15 21 -6
Symbol 18 21 -3

8. Bilagor 

8.1 Analysmall/Kodschema 
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Retorisk bildanalys Antal bilder Antal bilder Sammanlagt Differens
Ethos – Hur ser personen ut
Kroppsspråk
Hotfullhet 1 4 5 -3
Rädsla 1 7 8 -6
Sorg 5 7 12 -2
Glädje 2 4 6 -2
Maktlös 13 14 27 -1
Maktfull 3 6 9 -3
Uppgivenhet 5 8 13 -3
Hoppfullhet 3 4 7 -1
Utmattning/trött 4 4 8 0
Energi 3 13 16 -10
Socioekonomisk status
Hög status 6 2 4
Låg status 6 12 -6
Både och 12 11 1
Hudfärg
Ljus hudfärg 17 3 14
Mörk hudfärg 3 15 -12
Både och 4 5 -1
Phatos – känslor (negativ-/positivskala) Medelvärde Medelvärde
Vilka känslor väcks hos betraktaren? 2,26           1,87     0,39    
Vilka känslor visar personer i bilden? 2,00           2,26     0,26 -   

Uppdragsgivare Antal bilder Antal bilder Sammanlagt Differens
Lokaltidningar (blandat) 9 0 9 9
Aftonbladet 7 7 14 0
DN 3 9 12 -6
Scanpix/TT 2 1 3 1
Expressen 2 2 4 0
Frilans 2 8 10 -6
Övrigt 1 0 1 1
SvD 1 0 1 1

Världsdelar/kontinenter
Asien 9
Nordamerika 7
Sydamerika 0
Europa 6
Afrika 5
Oceanien 0
Antarktis 0

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


