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Problemformulering och syfte: Tidningar har i många år genomgått nedskärningar av både 

personal och resurser på grund av ekonomiska anledningar som grundar sig i 

medieutvecklingen. Genom att titta på lokaltidningen Ttela som fall ville vi se om deras 

nyhetsbilder påverkats av detta och om de förändrats generellt över tid.  

 

Metod och material: Undersökningen är gjord genom en kvantitativ innehållsanalys av 

tidningen Ttelas lokala nyhetssidor i första delen av tidningen. Tre intervjuer ingick i 

undersökning i form av respondentintervjuer, de intervjuade är forskaren Maria Nilsson och 

två bildansvariga på Ttela. Urvalet av tidning var strategiskt då vi ville undersöka en specifik 

typ av tidning. Det empiriska materialet är insamlat under april 2007 och april 2014. 

Materialet från 2007 fanns på mikrofilm och materialet från 2014 fanns att hämta i Ttelas e-

tidning. Totalt analyserades 717 nyhetsbilder. 

 

Huvudresultat: Nyhetsbilderna i tidningen Ttela har minskat med 38% mellan 2007 och 2014. 

De typer av nyhetsbilder som är populärast i tidningen är porträtt, genrebild och händelse. 

Bildernas innehåll under 2007 och 2014 består främst av porträtt. Mycket små förändringar 

har skett inom Ttelas bildjournalistik gällande deras nyhetsbilder, gällande nyhetsbildernas 

storlek och upphovsmän har det inte skett några stora förändringar. Den största förändringen 

var att antalet bilder minskat.  

 

Nyckelord: Nyhetsbilder, bildjournalistik, lokalpress, minskning, porträtt, lokaljournalistik, 

lokaltidning 
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1. Inledning och problembakgrund  
Vi har gjort en beskrivande fallstudie som handlar om bildjournalistiken i lokaltidningen 

Ttela förändrats efter stora nedskärningar av fast anställda fotografer. På grund av den 

förändrade medievärlden, där nedskärningar av personal har blivit allt vanligare undrar vi hur 

nyhetsbildernas kan ha påverkats, speciellt bildernas storlek, innehåll och antalet bilder i 

tidningen (Nilsson och Wadbring, 2015:496).  

                  

Professionella fotografer bär på kunskap som är svår att axla för oerfarna och icke-utbildade 

fotografer. Det handlar om en erfarenhet att kunna se bilden som ett kommunikationsverktyg 

och bemästra det (Mral och Olinder, 2011:101). I och med nedskärningar på redaktioner och 

tidningar ökar så avskedas fotografer och bildjournalistiken på tidningarna blir lidande 

(Resume, 2014). Ett exempel på detta är att under hösten 2014 avskedade kvällstidningen 

Expressen alla sina fasta anställda fotografer. Detta på grund av ekonomiska skäl enligt 

chefredaktören Thomas Mattsson. För att citera Thomas Mattsson: “Kvaliteten kommer att 

bli sämre” (Resume, 2014). 

 

Nedskärningarna beror på att medievärlden förändras som Hvitfelt och Nygren skriver om 

boken På väg mot medievärlden 2020 (2008). Medieformer konvergerar och gränserna 

mellan olika medier blir allt tunnare, journalisterna förväntas kunna producera och arbeta 

med flera arbetsuppgifter än bara en, till exempel fotografering. Du som journalist förväntas 

vara multikompetent (Nygren, 2011:270). När flera personer gör arbetsuppgifter som tidigare 

utfördes av specialiserad personal försvinner successivt vissa arbetstjänster från 

redaktionerna (Nygren 2008:85-87). 

    

Ett annat exempel på nedskärningar är att den första september 2015 gick Norrländska 

Socialdemokraten, förkortning NSD, och Norrbotten-Kuriren ut med att de säger upp hela 

sina bildredaktioner (NSD, 2015). Chefredaktören för NSD, Kalle Sandhammar, säger i en 

intervju att det innebär givetvis en försämring när alla fotografer avskedas, men att deras 

reportrar redan fotograferar mycket (NSD, 2015).  
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Genom att titta på Ttela som fall hoppas vi kunna se hur medieutvecklingen påverkar en 

mindre lokaltidning. Då Lennart Weibull (1995) skriver att lokala nyheter är det mest lästa i 

lokala tidningar (Weilbull, 1995:77). Samt att många av studier av bilder och deras plats i 

tidningen görs på större tidningar, som till exempel studien Nyhetsbilden i förändring 1995-

2015 som är beräknad att publiceras 2016. Studien har analyserat nyhetsbilder från tidningar 

som Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Helsingborgs 

Dagblad. Helsingborgs Dagblad är den största lokaltidningar i Sverige med cirka 70 000 i 

upplaga (TU, 2014). Det känns då relevant att kolla på ett mindre fall, en mindre lokaltidning 

än Helsingborgs Dagblad för att se om det finns förändringar där.  

 

1.1. Bakgrund  

Tidningen Ttela är en lokaltidning med en huvudredaktion lokaliserad i Trollhättan och 

täcker områdena Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Mellerud. Ttela står för Trollhättans 

Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda. Tidningen har en TS-upplaga på 22 200 under 2014 

(TS Mediefakta, 2014). Chefredaktör och ansvarig utgivare för Ttela är Morgan Ahlberg.  

Ttela ägs av Stampen Media Group. Under 2013 genomgick koncernen Stampen Media 

Group stora förändringar vilket ledde till att bland annat Ttela var tvungna att avskeda 50 

personer från redaktionen. Det fanns som mest sju heltidsanställda fotografer på Ttela, 2013 

fick tre av dem erbjudande om avgångsvederlag, vilket de tog och slutade. I dagsläget finns 

det nu två heltidsanställda fotografer på Ttela.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie var att undersöka om nyhetsbilderna förändrats under de senaste sju 

åren på lokaltidningen Ttela. Tidningen har präglats av nedskärningar och vi undrar därför 

om och hur nyhetsbilderna påverkats. Med nyhetsbilder menar vi bilder som främst ligger på 

tidningens nyhetssidor, där bilder på olyckor, porträtt, händelser och liknande samlas 

(Thunqvist 1995:41). Bildjournalistiken vi kollat på i detta fall är Ttelas nyhetsbilder.  

 

Mycket hinner ändras på sju år, frågorna är om nyhetsbilderna utvecklats eller förändrats och 

i så fall på vilket eller vilka sätt. Vi ville se hur främst nyhetsbilderna påverkas av 

medieutvecklingen när redaktionerna och medierna förändras (Nilsson och Wadbring, 

2015:496).  

 

Våra frågeställningar är: 

- Vad finns det för likheter och skillnader mellan bilderna jämfört med 2007 och 2014? 

- Hur har antalet och storleken på nyhetsbilder i tidningen förändrats från 2007 till 2014? 

- Vad innehöll nyhetsbilderna under 2007 respektive 2014? 

- Hur arbetar Ttela med bildjournalistik, i form av arbetssätt och prioriteringar kring bilder?   
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Teorierna som använts i denna studie berör dessa områden; medieutveckling, 

mediekonvergens samt teorier om pressbilder och dess plats i tidningen. Med hjälp av 

varandra har dessa teorier format ett medielandskap i stor förändring. Inte bara de tekniska 

framgångar har präglat fram konvergensen utan även ekonomin, läsarnas krav och förväntan 

på ett snabbare flöde.  

3.1. Medieutveckling och mediekonvergens 

Mediesystem förändras, medieutvecklingen fortgår och medierna förändras och konvergerar. 

(Hvitfelt och Nygren, 2008:23).  Tre specifika områden konvergerar, mediernas marknad, 

tekniken samt innehållet. Konvergens ska ses som en process utan slut, något som ständigt 

förändras enligt Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren. (Hvitfelt och Nygren, 2008:22-23). 

Konvergens är i medias fall när olika typer av medieformer blir allt mer lika varandra och 

gränsen mellan de olika medieformerna blir antingen otydliga eller försvinner helt (Hvitfelt 

och Nygren, 2008:21). Resultatet blir att medieföretagen inte längre prioriterar ett medium, 

utan att de publicerar material på flera olika kanaler, det vill säga flerkanalspublicering 

(Nygren, 2011:143). Till exempel, en artikel publiceras på webben i en kort version, man 

hänvisar sedan vidare till papperstidningen för en längre version av artikeln. Webben och 

papperstidningen är olika kanaler, därav flerkanalspublicering (Nygren, 2011:145). 

 

Undersökningar visar på att journalister tror att flerkanalspublicering etableras för att 

medieföretagen ska kunna spara pengar, genom till exempel nedskärningar (Nygren, 

2011:153). En anställd journalist på en tidning vittnar om att arbetet blivit allt mer stressigt 

och tempot högre i och med flerkanalspublicering (Nygren, 2011:153).  

 

Konvergensen inom medieföretagen och dess marknad handlar bland annat om ägandet och 

medieföretagens kontroll av distributionen och att ägandet koncentreras till allt färre företag. 

Konvergensen inom marknad har öppnat upp möjligheter för nya ägare i medierna. Nya 

organisationsformer har vuxit fram ur att medieföretagen konvergerar och gränserna mellan 

olika avdelningar blivit allt tunnare (Hvitfelt och Nygren, 2008:22).  
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Robert G. Picard och Mart Ots (2008) skriver att de ekonomiska krafterna spelar stor roll för 

utbudet av medier. Mediernas innehåll, företagsformer samt hur medieföretagen agerar. De 

påpekar vikten av att förstå finansiella och ekonomiska frågor för att förstå mediesystem 

(Picard & Ots, 2008:57). Som tidigare nämnt sker det förändringar inom medievärlden. I 

området medieföretag och marknad sker det på grund av bland annat teknisk utveckling, ökad 

konkurrens och förändringar i konsumenternas livsstilar och medievanor (Picard & Ots, 

2008:57).  

Den allra största ekonomiska faktorn för medieföretagen är publiken och dess intresse samt 

publikens betalningsvilja. Det är publiken som påverkar hur annonsörerna, reklammarknaden, 

resurser används. (Picard & Ots, 2008:60). Eftersom antalet medier har ökat så har även 

konkurrens om publikens intresse och uppmärksamhet ökat. Det huvudsakliga målet för 

medierna är att fånga publikens uppmärksamhet, då publiken bara använder sig av ett 

begränsat antal medier för att tillfredsställa sina behov av underhållning samt information  

(Picard & Ots, 2008:60). Det är viktigt för medierna att fråga sig vilket innehåll publiken vill 

se i medierna, eftersom det är just publikens val av innehåll som avgör hur mycket 

ekonomiska resurser som läggs ut på medierna.  

 

En svensk tillbringar ungefär sex timmar av ett dygn till att konsumera olika medier var dag. 

(Picard & Ots, 2008:61). Mediekonsumtionen har varit stabil under flera årtionden. Dock har 

det skett förändringar i valet av medier. Internet tar upp drygt en timme, den tiden har tagits 

från andra medier. Många nya medier måste alltså konkurrera om en plats i publikens 

medievanor (Picard & Ots, 2008:61). En fråga som publiken ställs inför är penningproblem 

på grund av medier. De tryckta medierna är lågt prissatt på grund av annonsintäkter samt tv 

och radio finansiera med en licensavgift som är låg (Picard & Ots, 2008:61). Dock så stiger 

utgifterna då nya former av distribution vuxit fram, kostnader för till exempel 

digitalmottagare och satellitmottagare samt att nya medier kräver andra hårdvaror samt 

mjukvaror vilket gör att utgifterna för publiken ökar om de vill konsumera just de medierna 

(Picard & Ots, 2008:62). Publikens förändrade medievanor, konsumtion samt annonsörernas 

reaktioner på de förändrade medievanorna kommer fortsätta pressa medier under åren som 

kommer (Picard & Ots, 2008:66). Konkurrensen påverkas av hur tillgången till ekonomiska 

resurser ser ut, publikens vilja till att betala för media samt investeringar i reklam (Picard & 
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Ots, 2008:66). När det finns flera producenter på marknaden som erbjuder liknande produkter 

som tillgodoser publikens behov ökar konkurrensen på marknaden (Picard & Ots, 2008:66).  

 

Reklam är en viktig inkomstkälla för majoriteten av medierna, om man bortser från public-

service. Traditionella medier som tidningar, tv och radio har varit medierna som fått mest 

reklampengar tidigare, det har dock börjat minska för dem (Hedman, 2008:170). Dagspressen 

fick 73% av reklampengarna under 1992, under 2006 var det 30%. Under 2007 noterades en 

kraftig nedgång av reklaminvesteringar, då inom kvällspressen, en nedgång på 7% (Hedman, 

2008:171). Förklaringen till att förändringen är att Internet blivit större som reklammedium. 

Under 2007 ökade Internets andel av reklam med 13%. Dagstidningar försöker att ta betalt 

för nyheter på nätet, men det går inte (Hedman, 2008:172). Flera tidningar har provat ta betalt 

för nyheter på nätet men sedan fallit tillbaka till att lägga ut de senaste nyheterna på nätet, 

gratis (Hedman, 2008:172). Det ger dagstidningarna problem, då de förlorar både 

prenumerations- och annonsintäkter (Hedman, 2008:172).  

 

Börje Alström och Lowe Hedman (2008)  skriver i kapitlet Tidskriftsmarknaden - en rörlig 

men glömt marknad i boken På väg mot medievärlden 2020 att reklampengarna flyttats från 

traditionella medier till andra nya medier. Alström och Hedman skriver att de traditionella 

medierna som främst finansieras genom reklam borde vara oroliga för framtiden (Alström 

och Hedman, 2008:204). De ser en stor ökning på Internet, och att det främst investeras i 

bildmedier än textmedier (Alström och Hedman, 2008:204). Lösningar på de ekonomiska 

problemen som uppstår när reklampengarna försvinner är; komprimerade tidningar, 

exempelvis 50% tunnare tidningar, elektronisk version av papperstidningen eller en utökning 

av annat material på de dagliga nyheternas bekostnad så som debatter och ämnesinriktat 

material. (Hultén, 1996:300).  

 

Hultén (1996:273-289) skriver i kapitlet Nyhetsrummet i förändring i boken Medierna i 

samhället, igår, idag och imorgon om frågor kring publiken och marknaden samt om 

journalistik är en vara eller inte. Att det förut var mer nobelt att betrakta journalistiken som 

något som står över kommersiella och företagsmässiga ställningar (Hultén, 1996:277). Men 

att journalistik nu alltid måste vara kopplat till företag, teknik, ekonomi samt till lönsamheten 

i dess nyhetsrum.  Att det nu investeras mer pengar än någonsin i den kommersiella 
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medieverksamheten, vilket gör att konkurrensen ökar om publikens uppmärksamhet. Och att 

publiken blir mer betydelsefull som marknad av företagen (Hultén, 1996:277). När publiken 

betraktas som en marknad så kommer det ge effekter på vad journalistiken rapporterar om.  

 

Perspektivet formulerar alltid berättelsen. - Lars J Hultén.  
 

Hvitfelt och Nygren skriver att den tekniska konvergensen är aktuell i alla processerna kring 

media, från dess början i produktion till slutet när läsarna konsumerar (Hvitfelt och Nygren, 

2008:23). Roten till utvecklingen är digitaliseringen av tekniken, att medier som tv, radio, 

stillbilder och liknande kan digitaliseras och sedan presenteras via en dator (Lindskog, 1996). 

De ger exemplet att redaktionella processer förändrats, nu när multireportrar förväntas besitta 

kompetens om flera led i produktionen (Hvitfelt och Nygren, 2008:23). Tekniken har en 

betydande roll i den konvergensen som medievärlden just nu upplever. Till exempel, tekniken 

möjliggör bland annat mobilt arbete, varierat innehåll, ett snabbare flöde av nyheter och till 

interaktivitet (Nygren, 2011:65-66). Men vad är tekniken i detta fall? Gunnar Nygren nämner 

en enkät gjord i Östergötland, där resultaten visade att journalister dagligen kommer i kontakt 

med datorer, mobiltelefoner och digital stillbildskamera (Nygren, 2011:281). 

 

I boken Journalism and Society skriver massmedieforskaren Denis McQuail (2013:92) att de 

nya plattformar som kommer i och med den framåtgående teknologiska utvecklingen kräver 

nya vägar för journalistiken. De nya plattformarna, exempelvis sociala medier, ger möjlighet 

för journalistiken att nå nya människor. Men bara för att det finns nya sätt att kommunicera 

och rapportera på betyder det inte enligt McQuail (2013:93) att journalistiken behöver ändra 

sig helt från hur den arbetar idag. Journalistiken kan behålla sitt vanliga rapporterande bara 

att man måste räkna in användingen av andra typer av medier, så som interaktiva medier med 

sina läsare och publik. Det sker även en konvergens mellan journalistiken och dess läsare i 

och med det breda och interaktiva internet så finns det möjlighet för journalistiken att 

använda sin publik som källa till nyheter (McQuail, 2013:93). 

 

Teknikutvecklingen som nämns ovan omfattar inte bara typisk teknik utan 

informationsteknologi är även en komponent i teknikutvecklingen.  Informations- och 

kommunikationsteknologin, även kallad IKT, beskrivs som den största delen av den tredje 
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industriella revolutionen i “Nyhetsfabriken - journalistiska yrkesroller i en förändrade 

medievärld” av Gunnar Nygren (2011). IT är en förkortning många i dagens samhälle är 

bekanta med, IT står för informationsteknologi (Hvitfelt, 2008:33).  

 

Den tekniska utvecklingen går framåt och det har uppfunnits bättre, snabbare och digitala 

arbetsverktyg till medierna har arbetsflödet blivit snabbare på redaktionerna (Nygren, 

2011:105). Arbetet har dessutom fått mer mobila möjligheter, så som att e-posta text från 

presskonferenser eller skicka bilder direkt från kameran från en olycka. Men samtidigt blir 

det mer skrivbordsarbete för journalisterna då de kan nå världen så pass bra utan att gå ut, det 

har även gjort så att vissa arbetstjänster försvunnit samt skapat nya arbetsmöjligheter (Nygren 

2008:85-87). Nya arbetsmöjligheter som kräver någon form av multikompetens, spår av detta 

finns att hitta i platsannonserna då multikompetens efterfrågas av medieföretagen lägger ut 

annonserna (Nygren, 2011:270).  

  

3.2. Multikompetens och multijournalistik 

När man pratar om multikompetens, eller multijournalistik som kanske är den mer vanliga 

benämningen inom medievärlden, så kan man prata om två olika saker. Att man har flera 

arbetsuppgifter på en och samma arbetsplats eller att man är kompetent inom ett område på 

flera olika sätt (Nygren 2011:103). Ett fall av multijournalistik är att journalisten gör flera 

arbetsuppgifter inom en medieform. Man kan även säga att journalisten gör flera steg i 

processen till att skapa nyhetsmaterial. Då är journalisten multikompetent inom ett specifikt 

område (Nygren 2011:270) Exempelvis kan denna typ av multijournalist vara en produkt av 

den utvecklade och snabbare rapporteringen. Multijournalisten ska redigera, fotografera, hitta 

källor och bakgrund till exempelvis artiklar som ska skrivas (Nygren, 2008:146). Internet 

underlättar för multijournalisten att hitta information till artiklarna, men det höga 

produktionstempot tillåter sällan fördjupning (Nygren, 2008:147). Därför kan arbetet för en 

multijournalist med många olika arbetsområden ha det svårt att fokusera på att få en sak bra, 

utan att hela arbetet kan bli lidande på grund av bristande tid och för mycket arbete (Nygren, 

2008:147).  
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Sedan finns det fotografer som arbetar med flera olika medieformer, fotografer som även 

skriver och sedan redigerar det insamlade materialet för print själv. Då har de gått utanför 

medieformen och arbetsformen text och gått in på medieformerna bild och redigering. När en 

person har flera olika arbetsuppgifter på till exempel en tidning (Nygren 2011:103-104).   

Gunnar Nygren (2011) skriver i boken Nyhetsfabriken. Journalistiska yrkesroller i en 

förändrad medievärld att i en undersökning av TV4 Västerbotten visar på att kraven på 

videoreportrarna och tidspressen blir överansträngda och uttröttade, medan vissa har 

acceptera utvecklingen till enmansteam vid tillfällen då de får arbeta med det de älskar utan 

att stressa allt för mycket. Alla som jobbar på redaktionen numera är enmansteam, även kallat 

för videoreporter, från årskiftet vid 2005 till 2006 trädde policyn om enmansteam i kraft. Då 

ska en videoreporter åka ut på egen hand och spela in jobb med hjälp av ett stativ och sedan 

redigera råmaterialt själv på redaktionen till ett färdigt inslag (Nygren, 2011:249). 

Enmansteamen växte fram ur 1990-talets dåliga ekonomi och en medievärld som snabbt 

förändras i takt med teknik och produktionsvillkor (Nygren, 2011:248). Nygren skriver även 

att det märktes tydligt vilka som som var intresserade av fotografering eller inte när inslag 

spelades in. Då videoreportrarna jobbar som enmansteam och vissa inte är fotografer i 

grunden kan det spegla av sig i produktionen då de anställda numera måste vara 

multikompetena men han poängterar att tidspressen även är en bidragande faktor till detta 

(Nygren, 2011:252) Detta är ett exempel på medieutvecklingens påverkan på en 

lokalredaktion. 

  

Lokalpress påverkas också av den förändrade medievärlden, där det sker nedskärningar av 

personal undrar vi hur bildjournalistiken och deras arbetssätt på redaktionen kan ha påverkats 

(Nilsson och Wadbring, 2015:496). Lennart Weibull skriver i hans studie från 1995, Det mest 

lästa - och det viktiga, att lokala nyheter är viktigast i den lokala pressen enligt läsarna. 

Dagspresskollegiet genomförde läsarundersökningar för att kolla vilket innehåll i lokala 

dagstidningar var. Resultatet visade att lokala nyheter är det mest lästa i lokala dagstidningar 

(Weibull, 1995:77).   

Teorierna om mediekonvergens och medieutveckling är viktiga i denna studie för att förstå 

det som är grunden till eventuell förändring inom media. Medieutvecklingen berör 

multikompetens då det är en produkt av mediekonvergensen. 
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3.3. Bildens plats i tidningen 

Fotografin och nyhetsbilder har länge funnits i den västerländska journalistiken, men 

fotografiets vikt i journalistiken tas sällan upp när man diskuterar eller lär ut journalistik 

(Becker, 1992:131).  

 

På 1840-talet började man producera de första illusterade tidningarna i Europa. Under den 

tiden var det inte möjligt att trycka bilder och man anställde därför illustratörer för att skissa 

av det som visuellt skulle rapporteras om i tidningen (Becker, 1992:131). Men även när 

tekniken tillät fotografier i press förekom de väldigt sällan. Man ansåg fortfarande att 

illustrationerna var mer trovärdiga än fotografierna. Fotografiet gjorde successivt entré i 

dagspressen genom att stora magasin började använda sig av fotografier, efter det började de 

mer nischade tidningarna ta vid användningen av fotografier. Tätt efter detta klev även 

fotografiet in i dagspressen (Becker, 1992:130). Becker visar på en historia där nyhetsbilden 

till en början inte riktigt räknats som seriösa nyheter utan mer som en utvärdering av något 

och att det viktiga fanns i texten. Idag har fotografier övertaget och förekommer mest av alla 

typer av visuella komponenter i dagspressen (Becker, 2000:132). 

 

Karin Becker kommer fram i kapitlet The changing picture of/on the newspaper page att 

bilder har spelat en stor roll inom journalistiken och dess utveckling av att förmedla nyheter 

under 1900-talet (Becker, 2000:132). I studien kommer de fram till att den fotografiska 

bilden successivt tagit mer plats bland dagstidningarna. Deras material bestod av 681 artiklar 

under 1900-talet från andra veckan i november, tagna från vart tioende år. Becker skriver att 

det allt eftersom fanns illustrationer i nyhetsartiklarna. 1925 var det mindre än 10 procent av 

artiklarna som var illustrerade på något sätt (Becker, 2000:135). Sedan ökade det med 5 

procent mellan 1935 och 1945. Detta tas även upp i rapporten “Trovärdiga bilder” av Rune 

Pettersson. Han skriver att fram till 1955 var en till tvåspalt den vanligaste spaltbredden på 

bilder i dagstidningar (Pettersson, 2001:27). Från och med 1965 blev bildernas spaltbredd 

större, spaltbredden utökades till två- till trespaltbredder. Pettersson skriver att det även är så 

på senare år och att bilder har allt eftersom blivit större samt fler, dock poängterar han att 

detta naturligvis varierar från tidning till tidning (Pettersson, 2001:27). I kapitlet Presstödets 

inverkan på journalistiken spekulerar Lars-Åke Engblom i boken Ständigt dessa 

landsortstidningar om presstödet kan ha påverkat bildmaterialet. Hans slutsats är att det inte 
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kan vara presstödet som påverkat bildmaterialets utveckling, utan den teknologiska 

utvecklingen (Engblom, 1998:188). Den teknologiska utvecklingen har gjort att bilden gått 

från att vara dyrt att producera till att vara något av de mest billiga.  

 

Nyhetsbilderna är viktiga komponenter i en dagstidning. De bär på nyheter till läsaren och är 

utmärkta element för förstärkning och komplettering till texten. Nyhetsbilden ger läsaren 

chansen till en djupare analys och reflektion samt sätter sig lättare fast i läsaren än om man 

jämför med snabba TV-klipp (Thunqvist 1995:41). 

 

En annan studie som visar på att bilderna tar allt mer plats i dagspressen är Från fullformat 

till tabloid av forskaren Ulrika Andersson (2013). Hon har kollat på hur tidningarna Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Jönköpings-Posten, Vestmanlands Läns Tidning, 

Smålandsposten och Aftonbladet förändrade sitt bildmaterial när de gick från fullformat på 

tidningen till tabloid. Resultaten pekar i alla fallen åt att bilder och visuellt material får mer 

plats i tidningen än tidigare.  

 

Studien visar på att bilderna och andra visuella komponenter tar allt mer plats i tidningen och 

att det ser ut att vara en stigande trend. Mellan år 2000 och 2010 gick bildmaterialet i alla de 

undersökta tidningarna från 10% till 15%, detta innebär att artiklar med bilder har ökat med 

50% på tio år (Andersson, 2013). Denna ökning noterades störst i de större tidningar medan 

de lokala dagstidningarnas ökning var mindre. I en intervju med en journalist i studien från 

Dagens Nyheter nämns det även att man i tabloidformat prioriterar bildjobb före textjobb då 

formatet kräver bilder.  

 

Utifrån studien Människor tycker om bilder av Wadbring och Nilsson (2015) ses en ökad 

användning av visuella komponenter som illustrationer och fotografier som ett billigt sätt att 

fylla ut en tidning på. Att det skulle vara en negativ effekt av den tabloiserade tidningen. De 

nämner att denna syn på bilder visar på att man fortfarande ser på texten som en viktigare 

komponent i tidningen. Forskningen nämner även att det även finns en annan syn på bilder 

inom forskningen där man diskuterar om bilders förmåga att direkt förmedla känsla och 

meddelande. Detta stämmer bra ihop med det Marita säger då de även nämner att bildens 
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betydelse varierar från fall till fall. Det finns inget som kan avgöra om det ökade antalet 

bilder är en positiv eller negativ produkt av utvecklingen (Wadbring & Nilsson, 2015:452). 

 

3.4. Layout 

Genom placering av fotografier, text och andra element som illustrationer i en tidning kan 

man berätta olika saker. Man kan redan på sidans layout leverera ett budskap beroende på hur 

man ställer de olika komponenterna mot varandra (Mral & Olinder, 2011:123). Dagspressen 

använder sig av dessa medel för att locka till läsning. Eftersom vi har ett inlärt och kulturellt 

beteende att läsa text från vänster till höger, och uppifrån och ned, så läser vi bilder på nästan 

samma sätt. Vi börjar oftast från det vänstra hörnet av bilden och letar oss ned med ögonen 

diagonalt genom bilden (Mral & Olinder, 2011:123).  

 

Bilder och rubriker är bland det första vi människor upptäcker på en tidningssida. Med detta 

som grund kan man planera dagstidningarna så att bilden och rubriken ska locka till läsning 

så man fastnar för dem och blir nyfiken på att läsa vidare. Tidningslayouten kan också 

planeras så att våra vanliga mönster i läsningen bryts för att vi ska bli överraskade. (Mral & 

Olinder, 2011:126) 

 

Generellt gör tidningar sina viktigaste och bästa bilder störst av alla bilder på tidningssidan. 

De läggs ofta centrerat i tidningen och utvecklingen går både åt att bilderna blir större och att 

de blir fler (Mral & Olinder, 2011:127). Men enligt Mral och Olinder kan detta ställa stora 

krav på tidningens layout för att det inte ska bli svårt att läsa det hela visuellt. Det är viktigt 

att läsaren kan koppla rätt bild till rätt sak oavsett vilken artikel man väljer att läsa. En bra 

layout ska kunna skumläsas snabbt och ändå förstås trots att det är många olika delar på 

tidningssidan (Mral & Olinder, 2011:127).  

 

Rune Pettersson skriver att bild och text ska vara lätta att läsa samt komplettera och försäkra 

varandra (Pettersson, 2001:62). En bild utan en bildtext har inget värde i form av information. 

Bilden blir för svår att tolka, för att den då går att tolka på många olika sätt. Bilder och 

bildtext är något självklart i varje produkt som ska informera. Och bildtexten ska helst ligga 
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direkt under bilden för att fylla sin funktion. Läsaren får hjälp att läsa av sammanhanget i 

texten om det finns väl valda bilder, bildtext eller liknande (Pettersson, 2001:63-64). 

 

Det finns trovärdiga bilder, sedan finns det bilder med hög trovärdighet och låg trovärdighet. 

Vad läsarna uppfattar som trovärdigt eller inte i medier (Pettersson, 2001:7). Trovärdighet i 

form av att det är möjligt att tro på vad som ses i bilden och om det är värt att tro på bilden. 

Att begreppet trovärdighet definieras av hur mycket en bild eller person förtjänar vår tilltro 

som läsare (Pettersson, 2001:31). I en undersökning vid Mälardalens Högskola fick studenter 

ge tre exempel på hög trovärdighet respektive låg trovärdighet. Det var 186 personer som 

medverkade i undersökningen, 123 kvinnor och 63 män. De kom fram till 558 förslag på 

egenskaper till hög och låg trovärdighet hos en bild. Sammanfattningsvis kom 

undersökningen fram till att en bild med hög trovärdighet skulle innehålla bland annat en 

människa, för då kunde läsaren relatera till personen i bilden. En tydlig och välkänd sändare, 

lätt tolkat och naturligt motiv. En bild med låg trovärdighet kunde däremot innehålla allt för 

vackra miljöer eller människor samt ett svår tolkat motiv (Pettersson, 2001:70-71). 

 

Här kan man se att människor är ett återkommande tema i trovärdighet, att om det är en 

människa på bilden så kan det gå att relatera till människan men om bilden på något sätt visar 

en onaturligt vacker människa till exempel så ifrågasätts trovärdigheten i bilden (Pettersson, 

2001:71).  

 

Genom dessa teorier om layout kan vi se om det finns samband med förändringar i 

tidningarnas design och nyhetsbildernas förändring. Perspektivet på trovärdighet riktar sig till 

vad människor söker efter i nyhetsbilder.  

3.5. Pressbilder 

Forskaren Kari Andén-Papadopoulos (1994:187-197) skriver i “Pressbild som världsbild” att 

vi genom de pressbilder som finns i tidningen får som ett fönster ut mot världen. Vi kan lätt 

blicka in i en helt främmande människas vardag, se hur fattiga barn i Etiopien har det eller 

hur kriget i Syrien ser ut utan att vi ens varit där. Andén-Papadopoulos (1994:187-197) 

nämner även att pressfotografen kanske inte har samma frihet som en annan bildskapare, så 

som en konstnär eller skulptör. Utan att fotografen på en tidning måste förhålla sig till 
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tidningens tankesätt om hur en bild ska vara. Till exempel har tidningar kriterier och koder 

om vad som är en väsentlig nyhet för dem. En fotograf förväntas utifrån tidningens syn på 

standardnyheter ta en viss bild (Andén-Papadopoulus, 1994:187-197). 

 

I artikeln skriver även Andén-Papadopoulos att det är viktigt att inte tro på att fotografiet är 

lika med sanningsbild av verkligheten. Även om pressfotografin länge varit “en konst i att 

vara där” då fotografer alltid behöver vara på plats för att ta fotografiet, jämtemot en reporter 

som inte ens behöver lämna redaktionen för att samla information, så tror inte Andén-

Papadopoulos att man blint kan tro på att fotografier avspeglar hela verkligheten. Fotografier 

kan vara påverkade på många olika sätt och kan därför lura den som naivt tror att alla 

fotografier är lika med verkligheten (Andén-Papadopoulus, 1994:187-197).  
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4. Metod 

Vi har gjort en kvantitativ och kvalitativ studie för att kunna besvara våra frågeställningar om 

Ttelas nyhetsbilder och dess arbetssätt med bilder på bästa möjliga sätt. Den kvantitativa 

delen består av en innehållsanalys medan den kvalitativa delen består av 

respondentintervjuer. Den största delen av studien utvinns av den kvantitiva 

innehållsanalysen av Ttelas nyhetsbilder medan den kvalitativa delen är mindre och består av 

responentintervjuer med tre aktuella personer för att studera hur Ttela själva ser på sitt 

material från 2007 och 2014. 

4.1. Val av forskningsdesign 

Vår studie är ett fall av medieutvecklingen, samt mediekonvergensens påverkan på 

medievärlden och redaktionerna. Hur nedskärningarna kan ha påverkat nyhetsbilden då hela 

företag förändras (Nilsson och Wadbring, 2015:496). Vår studie utgår från lokaltidningen 

Ttela som har studerats över totalt två månader, månaden april 2007 samt april i 2014. Dessa 

år valdes då våra respondentintervjuer med Marita Engqvist och Roger Lärk informerade oss 

om att 2007 var det årtalet innan redaktionen på Ttela genomgick stora nedskärningar på 

personal och verksamhet. År 2014 valdes för att Ttela då redan har genomgått nedskärningen. 

Vi kommer hädanefter skriva 2007 och 2014 istället för april 2007 och april 2014 för 

enkelhetens skull.  

 

Det som undersöks i denna studie är om hur nyhetsbilderna förändras när redaktioner blir 

mindre på grund av medieutvecklingen som Hvitfelt och Nygren (2008) skriver om i På väg 

mot medievärlden 2020. Detta är relevant att kolla på lokalnivå då lokala nyheter är extra 

viktiga för läsaren på just den lokala nivån än om man jämför med rikstäckande eller 

internationella nyheter enligt Lennart Weibull (1996). Detta då lokaltidningarna har en större 

kontakt och koppling med läsarna och de känner väl till de ställen som är med på bild. 

 

Metoden vi valt för denna studie är en kvantitativ innehållsanalys av en lokaltidnings 

egenproducerade nyhetssidor och kvalitativa responentintervjuer. Den kvantitativa delen 

finns för att svara på de frågeställningar som rör de rent statistiska, så som antal bilder, 

storlek på bilder och liknande. Den kvalitativa delen består totalt av tre respondentintervjuer 
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med två aktuella personer från tidningen Ttela som på något sätt har eller har haft ansvar för 

bildjournalistiken på tidningen, Marita Engqvist och Roger Lärk. Samt en intervju med 

forskaren Maria Nilsson som är aktiv inom forskningsområdet bildjournalistik. 

 

Marita Engqvist valdes ut som intervjuperson för att hon är nuvarande nyhetschef på Ttela 

och det är hon som har ansvaret över deras bildjournalistik i dagsläget. Roger Lärk valdes ut 

för att han är föredetta foto- och bildchef på Ttela. Han har haft en betydelsefull roll i Ttelas 

bildredaktion och är därför en relevant person att prata med gällande deras bildjournalistik 

och arbetssätt. Maria Nilsson valdes ut som intervjuperson på grund av hennes position inom 

forskningsområdet bildjournalistik. Hon har en doktorsexamen i Media and Communication 

Studies från University of Iowa i USA, samt en Master of Fine Arts in Nonfiction Writing 

och en Master of Arts in Journalism, också från University of Iowa. 

 

Vi har analyserat första delen av tidningen. Genom att titta på tidningar från 2007 och från 

2014 kunde vi se att Ttela hade sina nyhetssidor i den första delen av tidningen. 

Nyhetssidorna ligger runt sidorna 6-12 där de största nyheterna för området ligger, precis 

innan de mindre lokalredaktionernas lokalnyheter. Marita Engqvist, Ttelas nyhetschef, 

förklarade i respondentintervjun att de största lokala nyheterna kommer långt fram i 

tidningen, vilket motiverar studiens val av urval. 

 

4.1.1. Urval av tidning 

För att hitta den lokaltidning att utföra studien på började vi med att kolla på alla tidningars 

upplagestorlek i Sverige. Enligt statistik från 2014 från Tidningsutgivarna (TU) så är 

Helsingborgs Dagblad tillsammans med Nordvästra Skånes tidningar och Landskronaposten 

den största lokaltidningen med 70 000 i upplaga (TU, 2014). Vi ville analysera lokaltidning 

som var hälften så stor som de största lokaltidningarna och gjorde därför ett strategiskt urval 

att tidningarna som vi ville välja mellan skulle ligga runt 20 000 i upplaga.  Därefter 

kontaktades totalt fyra redaktioner och de som gav snabbast respons valde vi att utföra 

studien på. Ttela var de som tidigast hörde av sig och höll fortsatt god kontakt, därför kom 

studien att utgå ifrån dem och deras innehåll. 
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4.1.2. Insamling av material  

Den kvantitativa analysen gjordes i form av en kvantitativ innehållsanalys med fokus på 

Ttelas nyhetsbilder på utvalda sidor i tidningen. Material för perioden 2007 beställde vi via 

biblioteket, materialet fanns på mikrofilm. Mikrofilmen analyserades sedan med hjälp av en 

mikrofilmsscanner. Det insamlade materialet skrevs in i datamatrisen i SPSSStatistics. 

Insamlingen av material från 2014 gjordes digitalt via Ttelas e-tidningen, det materialet 

skrevs även in i en datamatris i SPSSStatistics. Studiens validitet är hög, då vi mätt 

nyhetsbilder på nyhetssidorna samt konstruerat ett relevant kodschema för att kunna 

analysera nyhetsbilderna på bästa sätt.  

 

Innan den kvantitativa analysen genomfördes konstruerades först ett kodschema, dels utifrån 

de respondentintervjuer som nämnts tidigare och dels från andra forskares kodscheman som 

berör ungefär samma område som denna studie. Vår studies kodschema har hämtat sin 

främsta inspiration från innehållsanalysen av bilder i fyra dagstidningar över 20 år i det 

pågående forskningsprojektet Nyhetsbilden i förändring 1995-2015, som projektleds av 

professor Ingela Wadbring och Maria Nilsson med forskarassistans från Terje Lindblom vid 

forskningscentret DEMICOM på Mittuniversitetet. Vi skapade sedan två olika datamatriser i 

programmet SPSSStatistics som bygger på vårt kodschema, se bilaga 4. En datamatris för 

2007 och en för 2014. 

 

Frågor i den kvantitativa analysen bygger även på intervjuerna samt inspiration från andra 

kodscheman. För att kunna fastställa vem som tagit bilderna har vi utgått från den 

information som finns att hämta i bylines, fotobyline och vanlig byline i slutet av texten. 

Genom att till exempel leta efter ett bildbyrånamn eller om det är samma person som både 

skrivit och fotograferat så har vi utifrån detta kunnat avgöra hur vi kan kategorisera dem.  

4.1.3. Kvalitativa intervjuer om nyhetsbilder 

För att kunna se andra faktorer som kan ha bidragit till nyhetsbildernas förändring i Ttela 

genomfördes intervjuer med de som är och har vart bildansvarig på tidningen. Två 

respondentintervjuer genomfördes för att få reda på hur tidningen arbetar med bildjournalistik 

(Esiasson et al, 2012:228). Med det menar vi vad de på Ttela prioriterar i nyhetsbilderna och 

hur arbetet på redaktionen genomförs.  
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4.1.4. Insamling av material – Intervjuer 

Intervjuerna med Marita Engqvist och Roger Lärk genomfördes via telefon, intervjun med 

Maria Nilsson skedde personligen. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Maria 

Nilsson intervjuades först då hennes kompetens inom bildjournalistik som forskningsområde 

bidrog till relevanta frågor till de andra intervjuerna Marias frågor grundade sig i vår teori för 

att få fram den mest relevanta informationen för att sedan kunna fortsätta med de andra två 

intervjuerna 

 

Marita Engqvist intervjuades efter Maria Nilsson, med information från Marita Engqvist 

kunde vi kombinera hennes information och Maria Nilssons för att ställa relevanta frågor till 

Roger Lärk. Som till exempel; frågan om hur arbetet fortlöper på redaktionen till Marita 

Engqvist ger bra grund till frågor gällande under arbetet var förr och om det finns likheter i 

arbetssätten mellan nu och då.  

4.1.5. Metodproblem 

Ett metodproblem vi vill reservera oss för är frågan om vad bilderna innehåller. Vid kodning 

av denna fråga fick vi endast välja ett alternativ av 26, då valdes det som var i fokus i bilden. 

Detta kan göra så att kategorier som “utomhus” eller “inomhus” får låga resultat då vi till 

exempel inte markerat om ett porträtt var taget utomhus. Vi är medvetna om att dessa 

problem gör reliabilitet svagare. 

4.2. Bortfall 

Studiens bortfall består av internt bortfall. Vi har valt att inte redovisa bortfallet i figurerna, 

det gjorde vi för att få mer läsbarhet i figurerna. Bortfall som uteslutits ur figurerna har aldrig 

varit mer än 6% och behöver därför inte redovisas i en bortfallsanalys (Barmark & Djurfeldt, 

2015:80). Vi vill även poängtera att vi endast mätt nyhetsbilder på de första nyhetssidorna i 

tidningen. Om man hade mätt alla bilderna i tidningen skulle studien fått ett annat resultat än 

det som redovisas i denna studie.   
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5. Resultat och analys 

I denna del kommer vi redovisa och analysera de resultat vårt empiriska material visar på. För 

att underlätta läsning så kommer vi dela upp svaren i resultatkapitlet i rubrikerna “Antal 

bilder och dess storlek”, “Typ av bild”, “Friläggning, grafik och montage” och  

“Upphovsmän och nyhetsbilden”. 

 

Resultat och analys redovisas i samma kapitel då det är enklare att redovisa vårt empiriska 

material på det sättet. Det underlättar läsningen att ha de sammanställda diagrammen och 

resultaten tillsammans med vår analys anknuten till dem för ökad förståelse för samband.  

5.1. Antal bilder och dess storlek 

Figur 1.  

 
Kommentar: Figuren visar antalet analysenheter, det vill säga nyhetsbilder, som analyserats under 
april 2007 och april 2014. Totalt analyserades 717 analysenheter.  
 

Genom att räkna antalet bilder på den avsatta månaden april under 2007 och 2014 kan man 

enkelt se att nyhetsbilderna har genomgått en förändring i just begreppet antal. 
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Det främsta och kanske första vi märkte under analysen att det var en skillnad mellan åren 

resultaten pekade nämligen tidigt åt att antalet nyhetsbilder har förändrats markant. Vi har 

analyserat totalt 717 analysenheter. Under april 2007 fanns det 441 stycken nyhetsbilder i 

tidningen Ttela och under april 2014 fanns det 276 stycken nyhetsbilder. 

 

Av figuren ovan att döma fanns det 165 stycken fler bilder under april månad 2007 än i april 

2014. När man jämför dessa två månader har bildmaterialet i antalet nyhetsbilder minskat 

med 38% på sju år. Ttelas minskning av nyhetsbilder går emot den teori som är anknuten till 

denna studie. Bland annat nämner Karin Becker att bilderna över tid successivt ökar i antal 

(Becker, 2000:135). Men bildernas minskning i antal kan knytas till Hulténs teori om att 

medieutvecklingen och digitaliseringen tvingat tidningar till att reducera sitt material med 

50% för att reklampengarna läggs på andra medier än traditionella medier som tidningar 

(Hultén, 1996:300). Hulténs teori kan kopplas till det Alström och Hedman skriver om de 

traditionella medierna borde vara oroliga för framtiden (Alström och Hedman, 2008:204). 

Vilket i sin tur kan kopplas till den teknologiska utveckling som gjort det möjligt för nya 

medier att skapas, där reklampengarna nu investeras. (McQuail, 2013:92 och Alström och 

Hedman, 2008:204) 
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Figur 2. 

 
Kommentar: Diagrammet visar hur många spalter en nyhetsbild tog upp på tidningssidorna i 
tidningen. Spaltbreddens N-tal är totalt sex spalter per tidningssida. Bilder kan gå över på två 
tidningssidor bredvid varandra, därför överskrider vissa värden N-talet sex spalt. Staplarna är 
baserade på procent och är totalt 100% var år. 
 

Under 2007 kan man se i vår undersökning att det var många fler små porträttbilderna som 

befann sig i tidningarna, se figur 2. Dessa små frimärksstora bilder förekom markant fler 

gånger i den äldre tidningen än i den senare. Dessa bilder var ofta en presentationsbild på 

någon betydelsefull för artikeln, denna trend att använda så små porträtt kunde vi inte se var 

lika vanligt under 2014. Detta är inget avgörande för det antal fler bilder under 2007 men kan 

vara en bidragande faktor till att det faktiskt var fler bilder förr i tidningen och att det har 

minskat idag då de har försvunnit och inte återkommer lika frekvent. 

 

2007 var 20% av bilderna trespaltiga och var därmed den mest förekommande storleken i 

tidningen det året, men under 2014 blir den mest förekommande storleken på bilder två spalt 

på 36% av tidningens bilder. Man kan även se att det är vanligare att det förekommer 

generellt större bilder i tidningen från år 2014, se figur 2. Under 2007 förekom inga bilder 

som var större än sju spalter i bredd, alltså lite större än en tidningssida i Ttela då en hel 

tidningssida består utav sex spalter. Även om antalet bilder har minskat i tidningen så har den 

generella storleken på bilden inte förändrats. Enligt forskningen som Ulrika Andersson 
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(2013) gjort tidigare mellan tidningar i fullformat och tabloidformat resulterade hennes 

forskning i att bilderna fick mer plats. Dock har Ttela har varit i tabloidformat sedan 1980-

talet. Det mönster Andersson presenterar i meningen om ökande storlek av bilder kan vi inte 

se i vår studie då det genomsnittliga medeltalet ligger på tre och det betyder att 

genomsnittsbilden enligt vår empiriska undersökning ligger på tre spalter i spaltbredd. Rune 

Pettersson ger stöd för detta resultat när han kommer fram till samma slutsats i Trovärdiga 

bilder (2001:27). 

 

En anledning till att det inte är så vanligt med större bilder under 2007 kan vara att det var att 

man hade ganska jämnstora bilder i exempelvis ett reportage. Man hade inte lika ofta en så 

kallad “dragarbild”, alltså en bild som man dragit på och är större än de andra bilderna i 

reportaget utan man hade mer jämnstora bilder. Detta mönster kunde vi se under den 

empiriska insamlingen men man kan även se det i de redovisade procenten. Medan man 

tydligt kan se vad som är absolut vanligast under 2014 så skiljer sig procenten inte mycket 

mellan enspaltig till fyrspaltig under 2007.  

 

Att tvåspaltiga bilder är den största bredden under 2014 kan antingen bero på att de 

tvåspaltiga bilderna används till att komplettera en större bild eller till utfyllnad. Resultaten 

tyder på det Pettersson (2001:62) skrivit om att det ibland kan behövas att man sätter flera 

bilder bredvid varandra för att få fram bildernas budskap. Men å andra sidan är det inget vi 

undersökt i vår undersökning men under insamlingen av materialet märkte vi ett mönster i 

användningssättet av bilderna. Detta grundar sig i sidornas sidplanering samt utseende och 

det kan vara något som kan behövas studeras i framtiden.  
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5.2. Typ av nyhetsbild 

Figur 3. 

 
Kommentar: Figuren visar resultat om vilka typer av nyhetsbilder som undersöktes. I figuren är 2007 
totalt 100%, vilket motsvarar 428 analysenheter och 2014 motsvarar 276 analysenheter vilket blir 
100%. Bortfall är inte representerat i figuren.  
 

De typer av nyhetsbilder som står ut i resultatet är kategorierna porträtt, genrebild och 

händelse. Dessa tre är störst av de fem kategorierna Under 2007 var dessa kategorier störst; 

porträtt 54 %, genrebild 30 % och händelse 14%. Under 2014 var det; porträtt 41%, genrebild 

30% och händelse 25 %. Man kan se en minskning i kategorin porträtt med 11%. Detta kan 

delvis bero på att antalet nyhetsbilder minskade med nästan 38% från 2007 till 2014 då det är 

samma tre kategorier som dominerar båda åren. Resultaten visar ingen förändring gällande 

nyhetsbilder med genrebild-karaktär, 30% under 2007 och 2014. Vi kan däremot se en 

ökning på 11% i kategorin händelse från 2007 till 2014. Här kan vi se att ökningen i 

kategorin händelse nästan motsvarar minskningen i kategorin porträtt, dock tror vi även att 

antalet bilder påverkar då andra kategorier ökat samt minskat. Hela förändringsprocenten från 

kategorin porträtt kan inte ha gått till endast kategorin händelse.  
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Att porträtt av människor är den allra största kategorin i typ av nyhetsbild kan bero på att 

människor relaterar till medmänniskor, en undersökning om trovärdighet i rapporten 

Trovärdiga bilder av Rune Pettersson (2001) hävdar att människor tycker att en bild med en 

människa på är mer trovärdig än en bild utan en människa som motiv. Detta kan mediehus 

och företag ta i akt och då anpassa sitt bildutbud efter.  

 

Som tidigare nämnt är kategorin porträtt det allra största gruppen nyhetsbilder under både 

2007 och 2014. Resultatet i frågan “Vad innehåller nyhetsbilderna?” visar att kategorin en 

eller flera människor var störst av de sex representerade kategorierna i tabellen under, se figur 

4 nedan. Totalt 279 analysenheter innehöll en eller flera människor medan det var 177 

analysenheter under 2014. Procentuellt skiljer det endast 1% mellan åren. Vilket betyder att 

kategorin är ungefär lika stor nu som då.  

 

Figur 4. 

 
Kommentar: I figuren finns resultat från 2007 och 2014 gällande bildinnehåll. Vid presentation av 
tabellen valde vi att slå ihop liknande kategorier med varandra för ett mer läsbart resultat. Se bilaga 4 
för kodinstruktioner vid frågor angående kategorierna. Bortfall är inte representerat i figuren.  
 

Resultaten visar även att majoriteten av bilderna togs utomhus, 9% under 2007 och 13% 

under 2014. Övriga kategorier, så som mat och eller dryck, djur, fordon, hus och elektronisk 

utrustning, har minskat med 2% från 2007 till 2014. Att det togs fler bilder utomhus 2007 än 

under 2014 kan bero på att det inte läggs lika mycket tid på fotojobb då jobben prioriterats 

om. Vilket i sin tur kan ha gjort att man inte hade tid till att hitta en miljö utomhus.  
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5.3. Friläggningar, grafik och montage 

Vissa typer av bilder som ibland även förekommer i en tidning är helt frilagda eller delvis 

frilagda bilder, bilder med grafik i sig eller montage av flera olika bilder som är sammansatta 

för att illustrera något. Detta undersöktes även under den empiriska insamlingen för att se om 

detta kanske var en ökande eller minskande skara bilder som kunde vara ännu en bidragande 

faktor till mer huvudsakliga resultat för studien. Resultaten visar att användningen av 

friläggningar, grafik och montage varken har ökat eller minskat med mer än 6%. 

Användningen av dessa typer av bilder ligger på samma nivå under de båda studerade årtalen.  

 

Under 2007 var 98% av bilderna inte en del av något montage, samt att bilderna inte innehöll 

någon grafik. 94% av bilderna var inte frilagda.  

Resultatet från 2014 visar ett liknande mönster, 98% av bilderna innehöll inte någon grafik 

och 99% av bilderna var inte ett montage. 97% av bilderna som inte var frilagda på något sätt 

heller.  Anledningen till detta resultat kan grunda sig i det Karin Becker nämner att 

fotografier har blivit det mest använda formen av illustrationer i tidningarna (Becker, 

2000:132). Andra former av illustrationer som grafik förekommer därför inte alls lika ofta. 

Man bildsätter därför fortfarande artiklar med fotografier nu istället andra typer av bilder. 
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5.4. Upphovsmän och nyhetsbilden  

Figur 5. 

 
Kommentar: Figuren redovisar resultat om vem som fotograferat nyhetsbilderna under 2007 och 
2014. 2007 har totalt 441 analysenheter, vilket motsvara 100% och 2014 har 276 analysenheter vilket 
motsvarar 100%. Resultatet redovisas i procent. 
 

I figur 5 kan vi se att fotografer är den största gruppen inom upphovsmännen oavsett år. Även 

bildbyrå ligger på cirka 6% under var år. En grupp som är relativt stor under både 2007 och 

2014 är gruppen inte angivet. Till den gruppen hör bilder som inte haft någon fotobyline. 

Varför den gruppen är så pass stor kan vara för att vissa bilder varit allt för små för att sätta 

en fotobyline vid. Att det inte funnits information om vem som tagit bilden eller liknande 

faktorer.  

 

Under 2014 ökade textförfattarnas fotograferande med 9%, under 2007 var den gruppen helt 

obefintlig. Detta kan bero på att fotograferna är prioriterade på andra bärande nyhetsjobb och 

vid lättare nyhetsjobb får textförfattaren även fotografera. Att textförfattare som fotograferar 

har ökat kan bero på att multijournalistiken och multikompetens ökat genom åren som 

Gunnar Nygren (2011) nämner i sin bok Nyhetsfabriken - journalistiska yrkesroller i en 

förändrad medievärld. På grund av att redaktionen minskat och att ekonomin blivit stramare i 
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och med medieutvecklingen kan det ha bidragit till att textförfattare fått fotografera mer 

under 2014. 

 

 

Figur 6. 

 
Kommentar: Figuren redovisar antalet bilder per artikel. Till exempel, under “4” ser vi att både 2007 
och 2014 innehöll åtta artiklar totalt fyra bilder.  
 

Det som kan läsas av från diagrammet i figur 6 är att användandet av fler bilder än en bild per 

artikel sjunker och får lägre procentandel desto fler bilder det blir i en artikel. Snabbt skiljer 

sig procenten mellan de två första variabelvärdena och planas sedan ut till mer likvärdiga 

procentdelar. Under båda åren var det vanligast med att ha en bild per artikel. Diagrammet 

visar på samma mönster som Karin Becker (2000:132-173) där hon pekar på att bilden, 

genom historien, har växt i storlek och tagit allt mer plats i tidningen och att utvecklingen ser 

ut att fortsätta så. Karin Becker får stöd av Ulrika Andersson (2013:34) då när hon studerade 

tidningarnas övergång mellan fullformat till tabloidformat upptäckte att bilderna drastiskt 

ökade i storlek när formatet blev mindre. Ttela har varit i tabloidformat sedan 1980-talet och 

var då tabloidformat under både 2007 och 2014. Anderssons studie visar ändå på att bilderna 

över tid har ökat i storlek, vilket också hör ihop med Beckers resultat som nämns innan.  De 
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båda åren följer samma mönster med mycket små förändringar. Förändringen är att under 

2014 så är det näst vanligaste tre bilder per artikel medan under 2007 är det näst vanligaste 

två bilder per artikel.  

 

Att en bild per artikel är den största kategorin under 2007 och 2014 kan bero på några av 
dessa faktorer; att spaltmaterial bildsätts, fler enkäter eller faktarutor bildsätts. Detta är inget 
vi kollat på under vår undersökning utan mer en observation vi gjort under insamlingen av 
materialet. Andersson nämner även i sin studie att tidningar i tabloidformat prioriterar jobb 
som är visuellt berättande före jobb som kanske är bäst i text. Tabloidformat kräver nämligen 
detta för att formatet ska fungera (Andersson, 2013:34).  
 

5.5. Intervjuerna 
Tre kvalitativa intervjuer i form av respondentintervjuer genomfördes för att kunna se hur 

tidningen Ttela arbetar med bildjournalistik och nyhetsbilder. Då vi kollat på Ttela som ett 

fall av medieutvecklingen var det relevant att ta fram hur den nuvarande bildansvarig samt 

den föredetta bildansvarige tänkt och tänker kring bilder. Detta med hjälp av en intervju med 

Maria Nilsson för att få en oberoende och neutral åsikt än vad de på Ttela kan ge för att sedan 

ställa dem mot varandra.  

5.5.1. Nyhetsbild 

Enligt forskaren Maria Nilsson är en nyhetsbild en bild som är aktuell och relevant. 

Nyhetsbilden måste även vara sann och autentisk i den definition att den ska spegla 

verkligheten på ett korrekt sätt. Hon påpekar även att bilden måste vara i rätt kontext, att det 

till exempel finns en bildtext eller annan information som kompletterar bilden. De intervjuade 

verkar vara överens i frågan om att bilden måste vara i rätt kontext, Roger Lärk instämmer 

med Nilsson, han tycker att bild och text måste kunna samspela och komplettera varandra. 

Marita Engqvist säger att det handlar inte bara om bilden utan texten också men att bilden 

kan förtydliga det texten försöker att förmedla. Vilket tyder på ett samspel mellan bild och 

text.  

 

Det Marita Engqvist säger får stöd av Rune Pettersson, han skriver att det är viktigt att bild 

och text ska samspela med varandra, det kan tolkas som att bild och text komplettera 
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varandra (Pettersson 2001:62). Även layouten är beroende av att text och bild ska samspela 

då det är de elementen tillsammans som drar en läsares blick (Mral & Olinder 2011:123). 

 

5.5.1.1. Vad är en bra bild respektive dålig nyhetsbild?  

Människor är en viktig komponent när det kommer till vad en bra nyhetsbild ska innehålla. 

Både Maria Nilsson och Marita Engqvist betonar vikten av människor som motiv i en 

nyhetsbild. Enligt Marita Engqvist är människor den absolut viktigaste komponenten för en 

nyhetsbild, då läsarna får ett ansikte på den personen som texten handlar om. Dock menar 

Maria Nilsson att människor är viktiga i det sättet att nyhetsbilder oftast handlar om händelser 

och människor är oftast inblandade i händelser. En komponent som alla intervjuade tycker är 

viktigt är att en bra nyhetsbild ska leverera någon slags känsla. Dessa två drag och bildens 

kontext är de tre komponenterna som intervjupersonerna främst har liknande åsikter i. Åsikter 

går sedan åt olika håll, Roger Lärk tycker exempelvis att en bild ska vara rubrikmässig, att 

det ska vara lätt att sätta en rubrik till artikeln bilden tillhör utifrån bilden i sig. Marita 

Engqvist tycker att en nyhetsbild ska tillföra något till själva tidningssidan, inte bara fylla upp 

ett tomrum.  Detta stämmer överens med det Ingela Wadbring och Maria Nilsson (2015) 

nämner om att det finns delade meningar om hur bildens ökade plats i tidningen bara var ett 

billigt sätt att fylla tidingen eller om de faktiskt fyller viktig funktion. Vi ser att, med stöd av 

Wadbring och Nilsson att Ttelas nuvarande sätt att se på bilderna är ett synsätt där texten har 

övertaget och att bilden måste bidra med något för att de ens ska kvalificeras in på 

tidingssidan.  

 

Människor återkommer i svaren från Maria Nilsson och Marita Engqvist, vilket tyder på 

människor är en viktig del av nyhetsbilder. Vår kvantitativa undersökning styrker att 

människor i nyhetsbilder är viktiga, då porträtt är den allra största typen av nyhetsbild och att 

bildernas innehåll domineras av människor. Resultatet stämmer överens med Rune 

Petterssons teori som hävdar att människor i bilder ger bilden hög respektive låg trovärdighet, 

beroende på hur människorna framställts på bilderna (Pettersson, 2001:62).  
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De intervjuade är överens om att en dålig nyhetsbild är när bilden inte samspelar med texten, 

utan säger något helt annat för sig, när bilden inte förmedla någon känsla eller bidrar till 

något. Det vill säga, egenskaperna av en bra nyhetsbild, fast tvärtom.  

 

5.5.2. Kommunikation om bilder 

Marita Engqvist berättar om att de försöker hålla en dialog när det gäller hur de jobbar med 

bilder i dagsläget. Tydlig kommunikation från början till slut av arbetet. Hon kan redogöra 

för fotografer vad för bilder som behövs till ett jobb. När fotografen sedan kommer tillbaks 

presenterar fotografen vilka bilder han eller hon tycker passar bäst till jobbet.  

 

När Roger Lärk vittnar om ett liknande sätt när han var bildchef samt fotochef. 

Kommunikation var väldigt viktigt för att ge fotografen de bästa förutsättningarna inför ett 

jobb. Roger som bildchef och fotochef förde dialog med nyhetschefen för att diskutera vilka 

bilder som behövdes och hur bilderna kunde ligga i tidningen.  

 

Det är väldigt viktigt, då som nu att prata kring bild på Ttela.  

5.5.3. Nedskärningarna inom Ttela  

Som det står i bakgrunden så genomgick Ttela stora nedskärningar under 2013 då deras 

koncern skulle avskeda 50 personer. Detta innebar att Ttelas redaktion halverades och i 

dagsläget jobbar 26 personer där. Detta har påverkat bildredaktionen men också alla andra 

delar av redaktionen. Enligt Marita Engqvist har man fått börja prioritera mer om vilka jobb 

som ska få en fotograf. Bärande och viktiga jobb blir därför prioriterade av ledningen. Det 

finns helt enkelt inte resurser till att tillsätta varje jobb i tidningen med en yrkesfotograf, 

därför måste jobben prioriteras, enligt Marita Engqvist. Innan redaktionens nedskärningar 

säger Roger Lärk att vara bildchef fyllde den funktionen att välja bilder och diskutera 

värderingar kring dem.  

 

Maria Nilsson säger att de nedskärningar som sker på redaktionerna styrs delvis av att 

mediehusens ekonomi. Men hon tror inte nödvändigtvis att detta påverkar bildjournalistiken 

och det bildmaterialet som finns i tidningarna. Att anlita frilansande fotografer och 
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bildjournalister sparar man på socialt underhåll. Hon tror därför att bilderna bara kommer ta 

andra vägar in i tidningarna för bilder är fortfarande väldigt viktiga för tidningarna och dess 

läsare. Resultatet från vår kvantitativa undersökning visar att antalet bilder tagna av 

fotografer inte förändrats från 2007 till 2014. Det är fotograferna som står för majoriteten av 

Ttelas nyhetsbilder. Det kan tolkas som att nedskärningarna inte påverkat fotografernas roll 

som upphovsmän än. Robert G. Picard och Mart Ots (2008:57) skriver om de ekonomiska 

hindren som uppstår för mediehus när det större utbud av medier finns. Eftersom medier är 

beroende av de ekonomiska och teknologiska framgångar för att hänga med och fortfarande 

höras i det stora bruset av nyheter måste de även anpassa sig till publikens efterfrågan för att 

få in pengar. Ändrade medievanor hos publiken sätter nya krav på journalistiken (Picard & 

Ots, 2008:60).  

 

Det Maria Nilsson säger stämmer också överens med forskaren Denis McQuails (2013:93) 

teori om att teknikens framfart tillåter journalistiken att hitta nya vägar för publicitet och 

källa. Även om själva formen av journalistik inte behöver ändra på sig, så kan den ändå 

behöva ta andra vägar för att nå sin publik, exempelvis via sociala medier. Dessa teorier 

styrker det Marita Engqvist sa om att Ttela numera prioriterar olika jobb, att fotografernas 

kunskap prioriteras på de bärande jobben då det är de bärande jobben som fångar publikens 

uppmärksamhet.  

5.5.4. Bildredaktion 

Genom det ekonomiska läge som präglat Ttela till nedskärningar de senaste sju åren finns det 

delade åsikter om vad som är en bildredaktion i detta fall. Enligt Marita Engqvist lever 

bildredaktionen vidare i de två fortsatt anställda fotograferna som finns kvar på redaktionen. 

Hon menar att man genom att fortsatt ha anställd a fotografer har samma ambition och vilja 

till bilder som när man hade en större redaktion. Roger Lärk däremot menar att en 

bildredaktion bara finns på en redaktion om det finns en specifik ansvarig för just den 

avdelningen. Han menar därför att Ttelas nuvarande lednings motivering för en bildredaktion 

inte är nog för att kalla det för en bildredaktion.  

 

Maria Nilssons förklaring och syn på bildredaktion liknar Roger Lärks. Hon säger att en 

bildredaktion är något som kräver en ledare med bildkompetens. Denne person ska kunna 
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välja ut bilder, hålla diskussioner och dela ut uppdrag till sina kollegor. Medvetenhet om 

bilder kan då komma att spela roll då ett mer bildkompetent sätt att tänka ser på bilder och 

artiklar på ett helt annat sätt än vad en mindre kompetent person inom området gör. De som 

har ett upplärt och tränar bildseende kan därför vara en fördel för redaktionen då kunskapen 

om bilder är svår att axla för någon oerfaren, det handlar om en vana att se bilder som ett 

kommunikationsverktyg. (Mral och Olinder, 2011:101).  

 

Att Roger Lärk inte tycker att Ttela numera har en bildredaktion kan grunda sig i att han var 

bildchef för Ttelas bildredaktion. Därför väljer vi att poängtera att Roger Lärk kan vara 

partisk i denna fråga. Att det kan finnas negativa känslor till att han blev av med sitt jobb kan 

i sin tur ge nyanserade svar. Detta är ett exempel på varför vi valde att intervjua Maria 

Nilsson, för att få en neutral åsikt i frågor som denna. 
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6. Slutsatser 

Det främsta vi har kommit fram till i denna studie är att nyhetsbilderna förändrats på så vis att 

de minskat i antal. Det är den största förändringen vi sett resultat av ur den totala mängden 

analysenheter på 717 stycken bilder. Den totala minskningen ligger på 165 analysenheter 

mindre 2014 än under 2007. Att antalet bilder har minskat går emot den tidigare forskning vi 

har hittat. Karin Becker och Rune Pettersson har båda sagt i olika studier att bilderna tar mer 

plats i tidningen och ökar i antal. Anledningen till denna minskning kan vi hitta i 

mediekonvergensen som ger det ökade antalet multijournalister då tekniken tillåter 

effektivisering av medieproduktionen samt flerkanalspublicering (Nygren, 2011:153). Det går 

även att koppla minskningen till Hulténs teori om att tidningarnas lösning på att 

finansieringen från reklamintäkter minskat är att producera tunnare tidningar (Hultén, 

1996:300).  

 

Vårt resultat pekar på att antalet bilder med fotograf som upphovsman är 70% under 2014. 

Vilket till och med är 1% mer än under 2007. Dock vill vi poängtera att det kan bero på att 

bortfallet, det vill säga, kategorin “inte angivet” som syns i figur 5, av fotobylines under 2007 

var 21% mot 12% under 2014. Även fast vi kan se att fotografer står för majoriteten av 

nyhetsbilderna har gruppen fotograferande textförfattare ökat, från att varit obefintlig under 

2007 till 9% under 2014. Från det kan vi dra paralleller till det vi tidigare nämnde, att en 

journalist i dagens mediebransch behöver vara mer multikompetent och kunskap inom flera 

arbetsuppgifter på tidningen. Därför finns det fler textförfattare som också fotograferar i 

tidningen.  

 

Innehållsmässigt har det inte nyhetsbilderna förändrats något drastiskt, det är porträttbilder 

som dominerar under båda åren. Rune Pettersson (2001:71) nämner att människor är en viktig 

del för att skapa trovärdiga bilder. Därav kan den populära kategorin porträtt vara störst då 

tidningen vill skapa trovärdiga bilder som lockar till läsning av publiken. 

 

Vår slutsats är att nyhetsbilder hos Ttela ligger på ungefär samma bildjournalitiska nivå under 

de senaste sju åren. Det vill säga att tidningens nyhetsbilder inte har förändrats mycket. Det 

är antalet bilder som står för den största förändringen men i övrigt har förändringarna har 
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varit i liten i frågor som spaltbredd, vem som är upphovsman, vad nyhetsbilderna innehåller, 

frilagda bilder, montage och bilder med grafik.  

 

I det stora hela har nyhetsbilderna procentuellt inte förändrats så pass mycket för att det ska 

vara anmärkningsvärt. Ttelas nyhetsbilder har en stabil förändringskurva gällande 

bildinnehåll, det har förändrat sig i liten grad mellan 2007 och 2014. Detta kan vi se att det 

liknar det som nämns i teorin. Människan är viktig för trovärdiga bilder (Pettersson, 2001:71) 

och därför tror vi att bilder med just människor blir det mest förekommande bland bilderna i 

Ttela. 

6.1. Summering av intervjuerna 
De intervjuade är överens om att nyhetsbilder måste finnas i rätt kontext. Att bild och text ska 

samspela och komplettera varandra är de intervjuade också eniga om.  

Människor betonas som en viktig del av nyhetsbilder och det stöds av Rune Pettersson 

(2001:71). Att en nyhetsbild ska förmedla någon slags känslor är något som alla intervjuade 

tog upp som exempel på en bra nyhetsbild. Enighet rådde också när de intervjuade fick ge 

exempel på dåliga egenskaper hos en dålig nyhetsbild, en dålig nyhetsbild är när bilden och 

texten inte samspelar, förmedlar någon känsla eller bidrar till något på nyhetssidan.  

 

Nedskärningarna inom Ttela styrs av ekonomi, det bekräftar Marita Engqvist och Maria 

Nilsson hävdar att det är mediehusen ekonomi som styr över redaktionella nedskärningar, 

hon får stöd av Robert G. Picard och Mart Ots (2008) i den frågan.  

 

Ord mot ord står emot varandra gällande hur en bildredaktion definieras i Ttelas fall.  

Roger Lärk tycker inte att det ska definieras som en bildredaktion medan Marita Engqvist 

hävdar att de har har en bildredaktion. Maria Nilsson som inte har någon inblandning i Ttelas 

ledning eller liknande säger att en bildredaktion är en bildredaktion om det finns en chef. 

Chefen för Ttelas bildredaktion idag är Marita Engqvist, även fast hennes benämning är 

nyhetschef och inte bildchef. Att svara på frågan hur en bildredaktion definieras i just detta 

fall är svårt och det finns inget specifikt svar på frågan.  
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Marita Engqvist och Roger Lärk är dock överens om att kommunikation är viktigt i arbetet 

kring bilder på redaktionen. Att det förs en dialog mellan fotograf och den i chefsposition, 

genom får fotograferna bättre förutsättningar inför fotojobben.  

 

Vi kan inte visa resultat på hur nedskärningarna påverkat nyhetsbilderna då det är en svår 

fråga att besvara och att mäta, dock under intervjun med Marita Engqvist nämnde hon att de 

försöker prioriterar yrkesfotografer på de bärande nyheterna. Detta kan vi koppla till vårt 

syfte. Hur nyhetsbilderna påverkas när det är färre fotografer på redaktionen samt att jobben 

prioriteras om. Vår slutsats är att det Marita Engqvist sa stämmer överens med resultatet.  
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7. Diskussion 

Ett resultat som oväntat var att är nästan ingen skillnad mellan vem som tagit nyhetsbilderna 

under de senaste sju åren. Att det var flest fotografer under 2007 var vi förberedda på men 

inte att resultatet skulle se likadant ut 2014. Som fotografer själva har vi fått höra om hur 

fotograferande journalister vuxit sig starka på arbetsmarknaden och att yrkesverksamma 

fotografer fått sluta på många tidningar. Och att forskningen talar om att multikompetens och 

multireportrar blir allt vanligare (Nygren, 2011). När vi sedan såg att resultatet var det en 

positiv överraskning. Detta tycker vi visar på att bilder och yrkesverksamma fotografer 

fortfarande prioriteras på redaktionerna.    

 

Att det minskat med 165 analysenheter mellan 2007 och 2014 är oväntat, varför har bilderna 

minskat så pass mycket under sju år? Är det för att redaktionen minskat eller för att tidningen 

blivit tunnare på grund av den ekonomiska situationen. Vi tror att medieutevecklingen ligger 

som grund till den främsta förändringen på Ttela, men vi tror också att den kan ligga bakom 

andra förändringar men som vi nu inte kan påvisa. 

 

Vi vill även lyfta fram i denna diskussion att tidningens sidplanering kan ha en inverkan på 

bilderna också. Bara mellan 2007 och 2014 har det förändrats mycket i tidningens utseende 

och mallning. Det vi har sett är att under 2007 så var det vanligt att sidorna varierade mycket 

i utseende, en sida i den ena tidningen såg inte likadan ut i dagen efter. Medan i tidningarna 

2014 såg många av artiklarna likadana ut i utformningen och var oftast identisk mellan 

dagarna om man kollade exempelvis på sidan sex i båda. Sidorna verkar därför nu vara 

färdigmallade och att det bara är att dra in nyheterna till den färdiga sidan. Kanske för att 

spara tid och pengar på både utformning och personal. Detta tror vi drabbar bilderna på så 

sätt att de inte får lika fritt spelrum och påverkas mycket.  

 

Vi tror att resultatet om nyhetsbildernas upphovsmän kan få andra lokaltidningar att se att det 

går att jobba utifrån ett få antal fotografer utan att antalet professionellt tagna bilderna 

sjunker. Detta kan även bidra till att eventuella bildredaktioner kan förändra sina arbetssätt 

och därefter kan tidningarna i sig kanske minska antalet inköpta bilder.  
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För att avsluta vill vi lyfta två punkter som vi tycker är intressanta och viktiga att forska 

vidare i men som andra kanske vill ta vid.  

- Hur påverkar egentligen tidningens sidplanering bildernas plats i tidningen? 

För att genomföra en sådan studie föreslår vi kvalitativa intervjuer med sidplanerare för att 

förstå hur de arbetar med bilder i sidplaneringen och sidmallning i allmänhet på tidningen 

eller tidningarna.  

Följt av en kvantitativ undersökning för att kolla på hur många centimeter bilder tar upp på 

tidningssidorna för att sedan fastställa hur många procent av tidningenssidor bilder tar upp. 

Samt kolla om intervjupersonernas svar stämmer överens med det material som samlats in.  

 

- Hur ser arbetsförhållandena ut för fotografer på lokaltidningar som Ttela?  

För att genomföra en studie om arbetsförhållanden för fotografer rekommenderar vi 

kvalitativa intervjuer med berörda personer på redaktionen. Hur arbetsbelastningen är och hur 

deras arbete påverkats av medieutvecklingen och den teknologiska utvecklingen. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1  
Intervjuguide – Maria Nilsson, bildforskare. 

Frågorna som ställdes till Maria Nilsson är baserade på litteratur som återfinns i teorikapitlet 

och frågorna ställdes för att få svar på vad en nyhetsbild är och allmänna frågor om bilden 

och dess plats i pressen. Svaren användes sedan för att konstruera frågor till de andra 

intervjuade. 

 

Frågor: 

Vad är en nyhetsbild? 

Vilka komponenter måste en nyhetsbild innehålla? Nämn fem komponenter.  

Rune Pettersson skriver i sin rapport “Trovärdiga bilder” att den trovärdig bild bör ha en 

tydlig avsändare, vara lätt tolkad, ha ett naturligt motiv samt att bilden ska ha god tekniskt 

kvalitet, så som bra skärpa. Kan man dra slutsatsen att bilder med bra kvalité är mer 

trovärdiga?  

Vad tycker du definierar en bildredaktion? 

Tror du bildkvalitén påverkas när det är en fotograf och när det är en multijournalist?  

Varför?  

Vilka komponenter behövs för att säga att en bild har bra bildkvalité? Kan du nämna fem? 

Vilka komponenter behövs för att säga att en bild har dålig bildkvalité? Kan du nämna fem? 

Hör bildkvalité och bildredigering ihop?  

Är bilden viktig i lokalpressen?         

Varför?  

Tror du att ökningen av multijournalistik påverkar bildkvalitén, både visuellt och tekniskt  

Kommer bildens roll förändras i framtiden?      

Fotografens roll? 

Har förändringarna i medievärlden förändrat bildens roll?     

Hur? Varför?  
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9.2. Bilaga 2 
Intervjuguide – Marita Engqvist, nuvarande nyhetschef för TTELA. 

Frågorna som ställdes till Marita Engqvist baserades på litteratur som återfinns i teorikapitlet 
samt intervjun med forskaren Maria Nilsson. Frågorna ställdes för att få svar på hur Ttela i 
dagsläget jobbar med bildjournalistik.  
 
Frågor:  
Vad är en bildredaktion enligt er? 
Hur många fotografer har ni?  

Vad har de för utbildning? 

Varför lade ni ned er bildredaktion? 

Vad är bildkvalité för er? 

Hur jobbar ni med bildkvalité? 

Hur ser ni på bildkvalité? 

Nämn fem komponenter som behövs för att en bild ska ha bra bildkvalité. 

Nämn fem komponenter som tyder på dålig bildkvalitet. 

Vad har ni för rutiner kring bildredigering?  

Behandlas era bilder? 

Tycker ni att det hänger ihop med bildkvalitet? 

Vad kollar ni efter i bilder? 

Hur väljer ni ut vilka bilder som ska publiceras? 

Hur satsar ni på bild? 

Har ni statistik vi kan få på hur mycket det satsats på respektive avdelning?  

Hur ser fördelningen ut? 

Hur ser ni på konceptet multijournalister?  

Har ni det? Hur definierar ni det? 

Varför fotograferar även journalisterna?  

Vilken kompetens har de som arbetar med bild på tidningen? 

Vilket år och datum försvann bildchef och x antal fotografer?  

Hur många fotografer fanns det på bildredaktionen? Hur många har det funnits de senaste 

åren?  
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9.3. Bilaga 3 
Intervjuguide – Roger Lärk, före detta bild- och fotochef på TTELA. 

Frågorna som ställdes till Roger Lärk grundar sig på tidigare intervjuer med Maria Nilsson 

och Marita Engqvist samt litteratur som går att hitta i teorikapitlet.  

Frågorna ställdes för att få svar på hur Ttela jobbade förut med bildjournalistik.  

 

Frågor: 

Vad var din position på redaktionen? Vad hade du för titel?  

När lades bildredaktionen ner?  

Minns du varför? Hur gick det till?  

Hur många fotografer var ni som mest?   

Marita säger att ekonomin har påverkat redaktionen, vilket har lett till neddragningar på alla 

avdelningar, tycker du att det stämmer?  

Hur tänkte ni kring bildkvalitet när bildredaktion fanns? 

Hur jobbade ni på bildredaktionen? Hur såg arbetsflödet ut?  

Enligt Marita så försöker de prioritera bilden på till exempel ettan, det stora nyhetsuppslagen 

och större jobb i allmänhet, hur såg prioriteringarna ut förut? Ungefär likadana eller kunde 

även småjobb få med sig en fotograf?  

Arbetade ni digitalt eller analogt? 

Hur arbetade ni kring bildredigering?  

Hur skulle du definiera en multijournalist?  

Under vilken tidsperiod föreslår du att vi borde göra urvalet?  
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9.4. Bilaga 4 

Kodinstruktioner för den kvantitativa analysen 
Vad kodas?  
Det som kodas är nyhetsbilder och reportagebilder.  
Kodningen kommer att ske artikelvis, dock kommer inte artiklarna i sig att kodas utan enbart 
bilderna i artiklarna.  
 
Vad kodas inte?  
Inga texter, annonsbilder, bylinebilder, fakimiler, illustrationer, grafik utan bild, och 
logotyper.  
 
 
Vilka typer av bilder som kodas och inte kodas:  

Kodas 
Redaktionella stillbilder med 
nyhetskaraktär, nyhetsbilder 

Kodas inte 
Annonsbilder 
Bylinebilder 
Fakimiler  
Illustrationer utan bild  
Kartor 
Grafik utan bild  
Logotyper 
Lokalredaktionernas delar  
TV-sidor 
Väder 
Andra typer av stillbilder som inte är av 
nyhetskaraktär 

 
 
V1. ID-nummer på kodare. 
V2. Varje kodare börjar koda bilder från 001 för att sedan fortsätta numrera uppåt. I fall där 
kodarna byter material med varandra så tar man vid föregående bildnummer och fortsätter 
sedan uppåt.  
V3. Sidnummer. Vilken sida i tidningen bilden finns på.  
V4. Vilket datum som tidningen publicerats. Datum skrivs Dag. Månad. År. Till exempel, 
13.12.2015.  
V5. Vad är det för typ av nyhetsbild?  I vilken kategori av nyhetsbild passar den in i? 
Förtydligande: Om bildens motiv är en människa som kodas bilden som “5”. “5” står för 
porträtt. 
V6. Hur stor är bilden i tidningen? Hur många spalter ligger den på? 
V7. Hur många bilder det är i en och samma artikel.  
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V8. Är det en och samma upphovsman till alla bilderna eller är det olika upphovsmän till 
olika bilder?  
V9. Vem är det som tagit bilden, vem har upphovsrätten? När bilden inte är markerad med 
bildbyrånamn (ex. TT), att det är en läsarbild eller privatbild och när den står markerad med 
ett annat namn än den som har skrivit texten kommer det tolkas som att detta är en fotograf 
som tagit denna bild. Svarsalternativet textförfattare betyder att personen vars byline som hör 
till texten kodas som textförfattare. Står det samma namn vid text och bild så kodas det som 
“samma som textförfattare”.  
V10. Någon typ av grafik i bilden. Med grafik menas kartor, illustrerade diagram och 
liknande.  
V11. Med montage menas om två bilder satts ihop via till exempel ett redigeringsprogram 
som Photoshop. Något kan vara inklippt eller liknande för att förstärka budskapet från artikel.  
V12. Om bildens bakgrund avlägsnat så att det bara är en specifik sak kvar på bilden, till 
exempel en människa eller boll.  
V13. Vad bilden innehåller, vad den har för motiv och miljö. Exempel; Ett porträtt på en 
människa framför ett hus blir variabelvärdet; “En huvudperson(10)”, Men det kan även vara 
andra ting än bara människor som är i bildens fokus. Det kan tillexempel vara en bild bara på 
en boll, det vill säga variabelvärdet “Andra saker(27)”. 
V14. Om människan eller djuret på bilden har ögonkontakt med läsaren eller inte. Kan inte 
appliceras på saker som inte ha ögon och anses därför okodbart. 
V15. Vilket kön människan på bilden har. Detta anses okodbart om det är en boll eller djur på 
bild.  
V16. Är motivet på bilden uppställd, det vill säga att motivet, till exempel en person ser stel 
och obekväm ut.  
V17. Om bilden är skarp, man kan se detaljer i bilden och motivet utan större problem.  
 
Kodschema 
Urval: Tidningen TTELA 
Tidsperiod: april 2007 och april 2014 
Innehållsmässigt urval: Första delen i tidningen, endast de större nyhetsartiklarna. 
Analysenheter: Nyhetsbilder  
 
Information:  
V1. ID-nummer på den som kodat materialet. 
Sofia - 1 
Lotta - 2 
 
V2. Antalet bilder.  
Numerisk  
 
V3. Sidnummer.  
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Numerisk 
 
V4. Datum. Vilket datum tidningen kom ut som bilden finns i.  
 
V5. Vilken typ av nyhetsbild?  Välj ett svarsalternativ. 
Händelse -1  
Ögonblicksbild - 2 
Brott och olyckor - 3 
Sport - 4 
porträtt - 5 
Genre - 6 
Okodbart - 9 
 
Denotationen:  
V6. Storlek på bild 
Frimärksstorlek - 0 
1 spalt - 1 
2 spalt - 2 
3 spalt - 3 
4 spalt - 4 
5 spalt - 5 
6 spalt - 6  
Oklart / Okodbart - 9 
 
V7. Antalet bilder i artikel  
Numerisk.  
 
V8. Är det olika upphovsmän?  
Samma upphovsman till alla bilderna - 1 
Olika upphovsmän till bilderna - 2 
Oklart / Okodbart - 9 
 
 
V9. Vem är upphovsman?  
Fotograf - 1 
Samma som textförfattare - 2 
Bildbyrå - 3 
Privat - 4 
Läsarbild - 5 
Inget angivet - 6  
 
V10. Är det grafik i bilden?  
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Ja - 1 
Nej - 2 
Otydligt / okodbart. - 9 
 
V11. Är bilden ett montage?  
Ja - 1 
Nej - 2 
Otydligt / okodbart. - 9 
 
V12. Är bilden frilagd?  
Ja - 1 
Nej - 2 
Till viss del - 3 
Otydligt / okodbart. - 9 
  
 
V13. Bildens innehåll. Välj ett svarsalternativ. 
Människa i fokus 
En huvudperson - 10  
Gruppbild med huvudperson - 11 
Fler än en huvudperson - 12 
Ingen huvudperson, människor i grupp - 13 
Oklart / Okodbart - 9 
 
Händelse i fokus 
Olyckor/brott - 14 
Aktivitet  - 15 
Ögonblicksbild - 16 
Annan händelse - 17 
 
Miljö i fokus 
Inomhus - 18 
Utomhus - 19  
Annan miljö - 20 
 
Saker i fokus 
Mat och/ eller dryck - 21 
Djur - 22 
Fordon - 23 
Hus - 24 
Elektronisk utrustning - 25 
Andra saker - 26 
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V14. Ögonkontakt med människan eller djuret på bilden 
Ja - 1 
Nej - 2 
Vet inte - 3 
Okodbart - 9 
 
V15. Vilket kön har människan/människorna på bilden? 
Man - 1 
Kvinna - 2 
Annat - 3 
Vet inte / Okodbart - 9 
 
V16. Posering, är bilden uppställd?  
Ja - 1 
Nej - 2 
Vet inte - 3 
Oklart / Okodbart - 9 
 
V17. Är motivet på bilden skarp? Välj ett svarsalternativ. 
Skala: 0-5  
1 - Ja, mycket skarp. 2 - Ja, skarp. 3 - Till viss del skarp. 4. Oskarp. 5. Går inte att avgöra.  
 
 

 


