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Abstract 

Under 2000-talets första hälft bytte flertalet svenska dagstidningar format – från fullformat till det 
mindre tabloidformatet. Tidigare studier visar att bilderna tar upp en större del av tidningens 

satsyta i det nyare formatet. Bilderna blev alltså inte mindre till storleken trots att tidningens sidor 

blev det. Syftet med vår studie är att ta reda på hur bildanvändningen och bilderna har förändrats 

sedan formatbytet. Studien är koncentrerad till tre årtal: 1992, 2002 och 2012 samt till två 

dagstidningar: Dagens Nyheter (DN) och Upsala Nya Tidning (UNT). I undersökningen ingår en 

kvantitativ analys av 1796 bilder och 2792 artiklar samt en samtalsintervjustudie med 

bildcheferna på de två tidningarna.  

Resultatet av vår studie visar att drygt hälften av DN:s och UNT:s alla artiklar var bildsatta år 

2012. Det är en stor ökning från år 1992 och år 2002. I dag är de flesta bilderna tagna av 

tidningarnas egna fotografer men det har också blivit mycket vanligare att publicera bilder från 

bildbyråer. För 20 år sedan användes tecknade illustrationer i mycket större utsträckning än vad 

det görs i dag. Det vanligaste motivet alla undersökta årtal var exempelpersoner, vilket i vår 

studie är ett begrepp för vanliga människor, vardagsmänniskor. Enligt bildcheferna är 

anledningen till detta att tidningarna vill att läsarna ska identifiera sig med personerna på 

bilderna. Studien visar att det största antalet bilder i dag finns i tidningarnas sportdel. På 20 år har 

det skett en ökning med i snitt 4,3 bilder per sportsida. 

 

Nyckelord: bild, broadsheet, fotografi, fullformat, tabloid  

  



 
 

Förord 

Denna uppsats är ett resultat av kursen Journalistik C vid Södertörns Högskola. Arbetet med 

uppsatsen om bildanvändning har varit både givande och utmanande. Vi har lärt oss mycket om 

kvantitativa och kvalitativa studier som vetenskapligt arbetssätt, samt om ämnesområdet 

bildanvändning. 

Vi vill rikta ett speciellt tack till Jan Örnéus som har handlett, uppmuntrat och gett oss kloka ord 

under arbetets gång. Tack även till Håkan Rodén, Pär Björkman och Ingemar D. Kristiansen för 

information kring bilder och bildanvändning på respektive redaktion. 

Emelie Isacsson och Lina Bergling 

Januari, 2013  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Bilder finns överallt runt omkring oss – i tidningar, böcker, på reklampelare och anslagstavlor. 

Alla kommer i kontakt med bilder på ett eller annat sätt och de flesta har hört frasen ”en bild 

säger mer än tusen ord”. En bild ger ett omedelbart intryck1 och väcker känslor direkt i större 

utsträckning än vad text gör. En bild kan göra dig glad eller ledsen, lugna dig eller göra dig 

upprörd, verkligen värma hjärtat eller ge dig ett slag rakt i magen. 
Vi som skriver denna uppsats har ett stort intresse för bild. Vi tycker att bilder är ett intressant 

verktyg att jobba med inom journalistik. Det väcker intresse och lockar läsare. Bilder, 

tillsammans med rubriker i artiklar, är det som drar läsarnas blickar. Ju större en bild är desto 

längre tid tittar människor på den, visar Eyetrack-studien från Poynter Institute.2 Studien visar 

också att ansikten i bilder drar till sig läsares ögon. 

I dagens tidningar ser man bilder som tar upp halvsidor och till och med helsidor. Så har det inte 

alltid sett ut. Bilderna har, precis som allt annat, förändrats och utvecklats. Hur stor är skillnaden 

på hur bilderna ser ut i dag jämfört med 10 år sedan och 20 år sedan? År 2010 gjorde tidningen 

Journalisten en undersökning av bildernas utrymme i svensk press.3 Denna undersökning visar 

att bilder får större utrymme i dag än vad de fick för tio år sedan. Vi vill med vår uppsats 

undersöka om bilderna har förändrats på fler sätt än storleksmässigt. I nästa avsnitt berättar vi om 

tidningarnas utveckling och om tabloidiseringen. 

 

1.2 Bakgrund 

Expressen introducerade det moderna tabloidformatet i Sverige redan år 1944.4 Tabloidformatet 

förknippades länge med sensation och skvaller, eftersom det var just kvällstidningarna som 

använde sig av det. Fullformatet stod för seriositet och trovärdighet. År 2000 blev Svenska 

Dagbladet som första stora dagstidning först att gå över till tabloidformat. I oktober 2004 hakade 

                                                           
1
 Enligt Hillesund. Lundgren, Kristina, föreläsning Kvalitativ metod, 2012-10-08 

2
 Poynter Institute (2004), Eyetrack III, s. 107 

3
 Frigyes, Paul (2010), Bildexplosionen. Journalisten, nr. 12, s. 4-10 

4
 Sternvik, Josefine (2007), I krympt kostym: morgontidningarnas formatförändring och dess konsekvenser. 

Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs 
universitet, 2008, Göteborg, s. 83 
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Dagens Nyheter på trenden5 och strax därefter, i februari 2005, tog också Upsala Nya Tidning 

steget över till det mindre formatet.6 Idag är det endast ett fåtal tidningar som är av fullformat. 

Av dessa kommer Jönköpings-Posten, Smålands-Tidningen, Vetlanda-Posten, Tranås Tidning 

och Värnamo Nyheter alla att gå över till tabloidformat under år 2013. Kvar med fullformat blir 

bland annat Lysekils-Posten.
7 

Dagens Nyheter och Upsala Nya Tidning bytte format vid ungefär samma  tidpunkt och 

formatändringen ska ha skett efter branschens eget tycke om att formatbyte är det enda rätta. 

Man ville också locka nya läsare.8 Formatbytet ses som en moderniseringsprocess och 

journalistiken förnyades. Tabloidformatet står för en modern tidning.9  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur bilderna och bildanvändningen i två svenska 

dagstidningar har förändrats från fullformat till tabloidformat. I tidigare nämnda studier inom 

området har fokus främst legat på det skriftliga innehållet i tidningarna samt bildernas storlek 

och utrymme. Vår undersökning kompletterar dessa studier eftersom vi djupare går in på det 

visuella elementet bild. Undersökningen är gjord utifrån tre årtal: 1992, 2002 och 2012 och 

jämför två olika tidningar: Dagens Nyheter (DN) och Upsala Nya Tidning (UNT). 

Frågeställningarna som ligger till grund för den kvantitativa studien samt samtalsintervjuerna är 

följande: 

- Hur har dagspressens bildanvändning
10

 förändrats från fullformat till tabloidformat? 

- Vad finns det för förklaringar till att bildanvändningen förändrats på det här sättet? 

- Vilken betydelse har detta fått? 

 

                                                           
5
 Björkman, Pär, bildchef Dagens Nyheter. Intervju 2012-12-11 

6
 Rodén, Håkan, bildchef Upsala Nya Tidning. Intervju 2012-11-22 

7
 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/flera-tidningar-overger-fullformat, publicerad 2012-10-31, 

hämtad 2013-01-03 
8

 Sternvik (2007), s. 106 
9

 a.a. s.111 
10

 För definition av ordet bildanvändning – se avsnitt 1.5 Definition av begrepp 
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1.4 Hypotes 

Grundat på tidigare studier tror vi att bilderna i DN och UNT har blivit större från år 1992 till år 

2012. Tabloidformatet har förknippats med kvällstidningsjournalistik som ofta inrymmer fler och 

större bilder.11 Dessutom hävdar vissa forskare att det är mer kommersialiserade nyheter och 

sensationellt innehåll i dagens tidningar.12 Därför tror vi att även bildernas motiv har förändrats 

på det sättet – att bilderna förr visade mer politiker och att de i dag visar mer celebriteter. Vi har 

en teori om att bilderna har större betydelse i dag än vad de hade för 20 år sedan. En tidning utan 

bilder skulle se väldigt tråkig ut och inte locka läsare i lika stor utsträckning, tror vi. 

 

1.5 Definition av begrepp 

Med bildanvändning menas i denna uppsats: 

- Hur bilden samspelar med texten13 

- Hur bilden placeras på sidan 

- Vad tidningarna väljer för typ av bilder 

- Bildens motiv 

- Bildens storlek 

- Bildens utrymme i jämförelse med textens utrymme på tidningens satsyta 

Övriga ord och uttryck definieras enligt följande:  

Tabloid: Ordet tabloid har två olika innebörder. Antingen talar man om ordet som en viss typ av 

journalistik – journalistik i tabloidformat. Denna typ av journalistik anses vara präglad av korta 

texter med sensationsbetonat innehåll. Tabloid kan också syfta till något av koncentrerat och 

komprimerat format.14 Tabloid kan alltså stå för ett visst sidformat. När vi i vår studie talar om 

tabloidformat talar vi om den sistnämnda definitionen, om tidningssidans höjd gånger bredd. En 

                                                           
11

 Sternvik (2007), s. 80 
12

 Ghersetti, Marina (2000), Sensationella berättelser: en studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan 
Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV. Diss. Göteborg: Univ., s. 11 
13

 Sternvik (2007), skriver i sin avhandling att formatet sägs påverka förhållandet mellan text och bild, s. 151 
14

 a.a. s. 20 
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tidning i tabloidformat är oftast hälften så liten som en tidning i fullformat.15 Tabloiden är ofta 

strukturerad efter sex spalter, men det finns också fem-spaltiga tabloider, exempelvis DN.16  

Tabloidisering: Handlar inte främst om en minskad sidstorlek, utan om journalistiken. 

Tabloidisering beskrivs som en sänkning av den journalistiska standarden där hårda nyheter 

ersätts av mjuka.17 

Hårda nyheter: När vi i vår studie pratar om hårda nyheter menar vi nyheter som är viktiga för 

allmänheten, tunga nyheter, till exempel politiska nyheter. 

Mjuka nyheter: Med mjuka nyheter menar vi nyheter som är lätta att ta till sig som läsare, 

underhållningsjournalistik, till exempel nyheter om celebriteter.  

Fullformat: Står inte för några exakta mått, utan definieras som en tidning med stora sidor. Ofta 

uppdelad i sju eller åtta spalter. 

Broadsheet: Annat ord för fullformat. 

Berlinerformat: Ett mellanting mellan fullformat och tabloidformat. Ofta är innehållet 

strukturerat efter sex spalter.18  

Format: Kan syfta till en viss typ av tidning, ett visst innehåll eller en viss sidstorlek. Format kan 

också syfta till vilken form tidningen har och hur tidningen lägger sitt ”format”, alltså hur 

tidningen ser ut formatmässigt – hur många sidor tidningen har, om bilderna ska vara i färg eller 

inte, samt om tidningen ska häftas eller klistras. I vår studie talar vi om format i syfte till 

tidningens sidstorlek, alltså sidans höjd gånger bredd.19 

Satsyta: Det typografiska utrymmet på en tidningssida (höjden  x bredden).20 

Layout: Hur tidningssidan är uppbyggd grafiskt, den faktiska fördelningen av text, bilder och 

tomrum på en sida.21 

                                                           
15

 Sternvik (2007) s. 22 
16

 a.a. s. 24 
17

 a.a. s. 21 
18

 a.a. s. 23 
19

 a.a. s. 21 
20

 Pettersson, Rune (2003), Ord, bild & form: termer och begrepp inom informationsdesign, Studentlitteratur, Lund  
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Byline: Namnrad  med uppgift om namnet på upphovsmannen till texten/artikeln och eventuellt 

namnet på vem som tagit bilderna.22 

Bildbyline: En byline som har en tillhörande bild på upphovsmannen.  

Arkivbild: Bild som en fotograf på tidningen tidigare tagit och som arkiverats, eller bild som man 

kan köpa publiceringsrätten till.23 

Bildbyrå: Organisation som erbjuder/förser tidningarna med bilder för publicering.24 Scanpix är 

ett exempel på en vanligt förekommande bildbyrå i denna undersökning. 

Bildpolicy: Tidningens samlade kriterier för hur de publicerade bilderna exempelvis ska se ut 

och om de får vara manipulerade eller inte.25 

Rubrik: Överskrift i avvikande grad, och ibland typsnitt, som ska locka läsaren till brödtexten.26 

Brödtext: Den löpande texten i en artikel eller trycksak. Brödtext innefattar inte exempelvis 

rubrik och bildtext.27 

Ingress: Inledningen av brödtexten. Ofta fetstilad.28 

Bildtext: Texten som ligger under eller i anlutning till en bild.29 

Helbild: Bild där en person, figur eller ett föremål avbildats i sin helhet.30 

Halvbild: Bild där person syns från midjan och uppåt.31 

Närbild: Bild där endast personens huvud och axlar syns, eller där ett föremål visas detaljrikt.32 

                                                                                                                                                                                           
21

 Pettersson (2003) s. 369 
22

 a.a. s. 112 
23

 a.a. s. 28 
24

 a.a. s. 61 
25

 a.a. s. 75 
26

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/rubrik/296109 (hämtad 2012-12-12) 
27

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/brödtext (hämtad 2012-12-12) 
28

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/ingress (hämtad 2012-12-12) 
29

 Pettersson (2003) s. 85 
30

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/helbild (hämtad 2012-12-12) 
31

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/halvbild (hämtad 2012-12-12) 
32

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/n%C3%A4rbild (hämtad 2012-12-12) 
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Miljöbild: En miljöbeskrivande bild där människan, om där finns någon, är mindre 

framträdande.33 

Illustration: En målad eller tecknad bild. 

Innehåll: Artiklarnas innehåll utgörs av urvalet av händelser, personer och förhållanden som 

återges i text och bild.34 

Mikrofilm: Sekventiellt placerade mikrobilder på film i rullform.35 

Sensationell: Exempelvis sensationella bilder – bilder som väcker sensation, är 

uppseendeväckande. Kan betyda underhållningsjournalistik – journalistik som är populistisk, 

skandalinriktad och spekulativ.36 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens följande kapitel tar upp teoretiska utgångspunkter samt litteratur och följs av ett 

kapitel om tidigare forskning som ligger till grund för studien. I nästföljande kapitel redovisas 

vilka material som använts samt hur vi gått till väga för att komma fram till vårt resultat. 

Resultatet redovisas i fem olika avsnitt och är indelat i årtalen 1992, 2002 och 2012. Här 

redovisas exempelvis hur bildernas storlek och motiv förändrats samt hur artiklarnas text och 

bild samspelar. Därefter följer resultatet från samtalsintervjuerna med respektive tidnings 

bildchef. Uppsatsen avslutas med sammanfattning, slutsatser och diskussion om vad vi kommit 

fram till.  

  

                                                           
33

 På NE kallad totalbild. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/totalbild (hämtad 2012-12-12) 
34

 Ghersetti (2000) s. 32 
35

 Pettersson (2003) s. 418 
36

 Ghersetti (2000) s. 11 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tabloid eller tabloid 

Ordet tabloid kan syfta på två olika saker – antingen tabloidjournalistik eller tabloidformat. I 

Dagspressen i Norden – Struktur och ekonomi skriver Karl Erik Gustafsson att en ny tidningstyp 

lanserades på 1920-talet. Orsaken var att inte drabbas av den nya medieformen radio. Den nya 

tidningstypen var de lösnummerförsålda tidningarna med mer sensationella och personinriktade 

nyheter. Wien, Berlin, London och New York var först med denna typ av tidning som oftast var i 

tabloidformat.37 År 1916 lanserades den första tabloidtidningen i Norden – danska B.T.. I Sverige 

utvecklades tabloidjournalistiken några år senare, på 1930-talet då Aftonbladet gjordes om, 

hundra år efter grundandet. Expressen följde efter år 1944.38 I dag är tabloidformatet vanligt även 

utanför den egentliga tabloidjournalistiken.39 Nästan alla Sveriges dagstidningar är omgjorda till 

tabloidformat.40 Karl Erik Gustafsson förutspår att en ny formatförändring kan komma i 

framtiden. Enligt honom skulle steget då vara att göra om tidningarna i ett ännu mindre format, 

ungefär halva tabloidformatet.41 Ett exempel på en tidning som sedan årsskiftet 2006/2007 trycks 

i det mindre formatet är Folket. Denna tidning är av formatet halvberliner, vilket är det minsta 

tidningsformatet.42 

 

2.2 Ett prioritetsskifte av innehåll 

Stuart Allan skriver i News Culture att begreppet tabloidisering ofta förknippas med en 

omstrukturering i nyhetsvärderingen. Från en värdering av seriösa (faktiska, värdiga) nyheter till 

de som är mer förknippade med tabloid (sensationella, ytliga). Detta prioritetsskifte, och dess 

negativa inverkan på täckandet av offentliga angelägenheter, sägs synas tydligast i nivå med 

innehåll, utformning och design i tidningar, men också i nyhetssändningar.43 

                                                           
37

 Gustafsson, Karl Erik (1996). Dagspressen i Norden: struktur och ekonomi. Lund: Studentlitteratur, s. 19 
38

 a.a. s. 20
431

 a.a. s. 21 
42

 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/flera-tidningar-overger-fullformat, publicerad 2012-10-31, 
hämtad 2013-01-03 
43

 Gustafsson (1996) s. 21 
44

 http://www.medievarlden.se/component/content/article/92-arkiv/7561, publicerad 2006-09-14, hämtad 2013-
01-03 
45

 Allan, Stuart (2004), News culture, 2. ed., Open University Press, Maidenhead, s. 205-206 
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2.3 Storleksminskning – en faktor för överlevnad 

Hotet mot den tryckta papperstidningen är världsomspännande diskuterat. Världen har på 

konferenser och i publicerade debatter pratat om det tryckta mediets kris. De tryckta tidningarna 

har fått konkurrens av nättidningar, E-papper, mobiler, läsplattor samt gratistidningar. De 

praktiska konsekvenserna för de tryckta medierna blir en uppdelningsprocess där man strävar 

efter den mångfald och dynamik som man hittar i nästan alla andra typer av medierum. För att 

anpassa sig till det föränderliga medielandskapet måste tidningarna bli mindre, mer flexibla och 

bättre på att interagera med läsarna. Som följd har kompakta format, så som tabloidformat, blivit 

allt vanligare. För tidningsdesignern Neville Brody är tidningens storleksminskning ”en faktor 

för överlevnad”. I termen ”tabloid”, och i debatten om tabloidiseringen, finns en tvetydighet. 

Med tabloid menas en tidning av mindre format, men det kan också ha innebörden av en mer 

läsarorienterad tidning, med mer underhållnings- och sensationsbetonat innehåll.44 Kevin 

Barnhurst menar att broadsheetformatet blomstrade på 2000-talet eftersom de rymmer den 

moderna uppfattningen att nyheter ska presenteras visuellt. De ska visas från storskaligt till små 

berättelser, från högst upp på sidan till botten. Detta kräver ett format av stor skala.45 

 

2.4 Snuttifiering och dramatisering 

Marina Ghersetti skriver i sin bok Sensationella berättelser om hur ”snuttifierade och 

fragmentiserade nyhetsrapporter” ersätter analyser, fördjupningar och bakgrunder mer och mer. 

Hon skriver också att artiklarna ständigt blir kortare, men mer dramatiserade.46 Med snuttifierade 

nyheter menas mjuka nyheter. Dramatiserade, eller sensationella nyheter som det också kallas, 

väcker ofta publikens intresse och får därför stor uppmärksamhet och plats i medierna. Med 

sensationella nyheter menas oftast underhållningsjournalistik, ”infotainment”, 

kvällstidningsjournalistik och skvallerjournalistik, men det finns ingen exakt definition. För det 

mesta handlar det om journalistik som är populistisk, vardaglig, skandalinriktad och som är 

oväntad och överraskande.47 

                                                           
44

 Bucher, Hans-Jürgen & Schumacher, Peter (2007), Tabloid versus Broadsheet: Wie Zeitungsformate gelesen 
warden. Media Perspektiven nr 10, s. 514  
45

 a.a. s. 515 
46

 Ghersetti (2000) s. 1 
47

 a.a. s. 11-12 
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Rapporteringen av nyheter innehåller en stor, och ständigt ökande, mängd bilder. Under 1900-

talet har bildens uppgift att informera hela tiden ökat. I dag är bilderna en egen genre inom 

journalistiken och har ett eget språk. Eftersom ”en bild säger mer än tusen ord” kan en bild också 

ha många olika betydelser. En bild kan tolkas olika av alla. Enligt Roland Barthes, är det därför 

som bilder nästan alltid omges av text. Texten sätter in bilden i ett sammanhang, en kontext, och 

påverkar på så sätt dess betydelse.48 

 

2.5 Bilder som argument 

I boken Bildens retorik i journalistiken skriver Birgitte Mral och Henrik Olinder att bilder fastnar 

bättre i minnet än vad text gör, något man var övertygad om redan för mer än 2000 år sedan.49 

Bilden är det första man tittar på i en tidning och det är också bilderna som går rakt på våra 

känslor. En bild kan sammanfatta en händelse i ett enda ögonblick. Förutom att påverka våra 

känslor kan bilder användas till att uppmana läsaren till handling. Bilden kan få läsaren att agera. 

På så sätt kan en bild vara ett argument.50 Ett exempel på hur en bild kan fungera som argument 

är en bild på någon form av lidande. Lidande kan framställas i bilder genom olyckor, elände eller 

människor som uttrycker sorg, ilska och hat. Det kan också framställas genom medlidande och 

sympati. Lidandet i bilder kan leda till att personerna som tittar på bilden ändrar åsikt eller 

åstadkommer handlingar. Offerbilder lockar läsare eftersom de ger uppmärksamhet.51 

Andra typer av bilder i tidningar är nyhetsgrafik och diagram. Dessa typer av bilder förstärker 

texten och förtydligar sammanhanget. En text uppfattas oftast som mer trovärdig tillsammans 

med ett diagram.52 Hur text och bild antingen förstärker eller stör varandra beror på 

tidningssidans layout. Text tillsammans med bild kan göra att budskapets helhet blir tydligare 

eller svårare att ta till sig beroende på, bland annat, om en yta är överbelastad med det ena 

formelementet.53 

 

                                                           
48

 Ghersetti (2000) s. 40 
49

 Mral, Brigitte & Olinder, Henrik (2011), Bildens retorik: i journalistiken. Stockholm: Norstedt, s. 7 
50

 a.a. s. 37 
51

 a.a. s. 51 
52

 a.a. s. 116 
53

 a.a. s. 123 



10 
 

3. Tidigare forskning 

3.1 Tidningarna byter format 

Under 2000-talet har nästan alla av Sveriges dagstidningar bytt format – från fullformat till det 

mindre tabloidformatet. Josefine Sternvik har i sin avhandling I krympt kostym undersökt vad 

som orsakade formatbytet och vad det fått för konsekvenser. Storstadstidningarnas formatbyte 

gjordes vid en tidpunkt då deras ekonomiska situation var tuff. Övergången från fullformat till 

tabloid sägs vara såväl läsardriven som driven av ekonomiska skäl.54 Bakomliggande orsaker till 

många formatbyten är också annonssamarbeten, redaktionella samarbeten samt att tidningar 

använder sig av samma tryckeri.55  Därför krävs det att tidningarna är av samma sidformat.  

Sternvik menar att bilderna fått större plats56 medan det redaktionella innehållet minskat eller 

förblivit oförändrat.57 Tidningarnas bildmaterial har ökat, men i olika stor utsträckning. Detta 

beror på att tidningarna har olika utgångslägen samt att tidningarna utnyttjat tabloidformatets nya 

möjligheter på olika sätt. Josefine Sternvik menar att tidningarna i dag anpassar innehållet efter 

kostymen.58 

 

3.2 Bilderna växer i dagspressen 

I kandidatuppsatsen Bilderna växer i dagspressen skriver Ida Lindkvist och Mikael Westerlund 

att tabloidtidningarnas bilder procentuellt sett får större utrymme än vad bilderna i det äldre 

broadsheetformatet fick, samt att de blir fler till antalet.59 Lindkvist och Westerlund skriver 

också att tabloidformatet är mer mallat än vad broadsheetformatet är och att det styr vilka bilder 

som används. Studien visar att arkivbilder, bilder från bildbyråer, promotionbilder och små 

bilder utan byline ökat mycket i tidningarna. Ökningen beror, enligt författarna, på tidningarnas 

layout.  

 

 

                                                           
54

 Sternvik (2007) s. 106 
55

 a.a. s. 110 
56

 a.a. s. 147 
57

 a.a. s. 142-143 
58

 a.a. s. 169
59

 Lindkvist & Westerlund (2010) 
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3.3 Bildexplosionen 

Branschtidningen Journalisten gjorde år 2010 en studie som visar att bilderna får allt större 

utrymme i tidningarna och hur texten som följd får mindre andel av tidningssidan.60 I 

Journalistens studie ingår fem dagstidningar: Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Gefle Dagblad, 

Norrländska Socialdemokraten och Norra Skåne. Sidorna som mätningen har gjorts på är de fem 

första nyhetssidorna, framsidan inräknad, en måndag under tre årtal: 1980, 2000 och 2010. Totalt 

har alltså 75 sidor räknats. Studien visar att bildernas yta av tidningssidan var 36 procent år 1980 

och 52 procent år 2010. Den relativa andelen textyta har, mätt utifrån samma årtal, sjunkit från 

45 procent till 27 procent. Bilderna tar alltså upp en större del av sidorna i dag än vad texten gör. 

Slutsatsen är att det i dag handlar mycket mer om visuella signaler, såsom stora rubriker och 

bilder, än vad det gjorde förr. Dessutom är det layouten som styr bildernas storlek och inte 

bildernas kvalité.  

 

4. Material, urval och metod 

4.1 Material 

I studien ingår två dagstidningar: Dagens Nyheter (DN) och Upsala Nya Tidning (UNT). Vi har 

studerat tre tidningar från DN och tre tidningar från UNT under tre olika årtal: 1992, 2002 och 

2012. Totalt blir det alltså 18 studerade tidningar.  

I den kvantitativa studien har första söndagen, måndagen och tisdagen i oktober under de tre 

årtalen analyserats. År 1992 och 2002 hade dock UNT ingen utgivning på söndagarna, och därför 

har istället lördagens tidning för UNT studerats under dessa två årtal. Både lördags- och 

söndagstidningen skiljer sig från tidningarna som kommer ut på vardagarna på så sätt att det 

oftast är mer featurematerial och ett större antal bilder. I studien har vi utgått från två olika 

kodscheman för att få svar på våra frågeställningar. Vi har använt oss av mallar för att mäta 

storleken på bilderna. Vid osäkerhet om bildens storlek har vi kontrollmätt med linjal. 

Samtalsintervjuundersökningar har gjorts med Pär Björkman, bildchef på DN, och Håkan Rodén, 

bildchef på UNT. Intervjuerna finns inspelade och transkriberade. 

 
                                                           
62

 Frigyes, Paul (2010), Bildexplosionen. Journalisten, nr. 12, s. 4-10 
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4.2 Urval 

4.2.1 Val av tidningar 

Undersökningen bygger på två tidningar som gick över till tabloidformat vid ungefär samma 

tidpunkt. Detta för att kunna göra en rättvis jämförelse. Vi ville ha en storstadstidning och en 

landsortstidning, men samtidigt ha möjlighet att besöka de två tidningarna för att göra intervjuer. 

Efter dessa faktorer hamnade valet på DN och UNT. DN gick över till tabloidformat i oktober år 

2004, UNT i februari år 2005. DN är en storstadstidning och UNT en landsortstidning.61
 

 

4.2.2 Om Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, DN, grundades år 1864 och är en dagligt utgiven morgontidning i Stockholm. 

Tidningen ges ut av AB Dagens Nyheter som är dotterbolag till Bonnier AB. På vardagar har 

tidningen en upplaga på 285 700 exemplar och på söndagar 330 000 exemplar (2011). Sedan 

oktober år 2004 är tidningen av tabloidformat.62 

 

4.2.3 Om Upsala Nya Tidning 

Upsala Nya Tidning, UNT, är en morgontidning grundad år 1890, då utgiven sex dagar i veckan. 

Tidningen ägs av Axel Johanssons stiftelser samt Norrköpings Tidningar. År 2010 hade 

tidningen en upplaga på 49 900 exemplar. Upsala Nya Tidning gick över till tabloidformat i 

februari år 2005 och började samtidigt med sjudagarsutgivning.63  
 

4.2.4 Val av intervjupersoner 

Intervjuer har gjorts med bildcheferna Pär Björkman på DN och Håkan Rodén på UNT om deras 

respektive tidnings användning av bilder. I Metoder i kommunikationsvetenskap skriver 

författarna Mats Ekström och Larsåke Larsson att urval handlar om vem och vilka som ska 

utgöra studieobjekt. Då ska forskaren välja en ändamålsenlig grupp som ingår i fenomenet man 

vill studera.64 

Valet av intervjupersoner har i denna studie gjorts utifrån följande urvalskriterier: 

                                                           
61

 Landsortstidning enligt Håkan Rodén, bildchef Upsala Nya Tidning, intervju 2012-11-22 
62

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter (hämtad 2012-01-03) 
63

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/upsala-nya-tidning (hämtad 2012-01-03) 
64

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2000), Metoder i kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur, Lund, s. 
56 
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- Har jobbat på tidningen under en lång tid 

- Har god kännedom om det dagliga arbetet på redaktionen 

- Har god kännedom om fotografi och bilder 

- Har god kännedom om redaktionens bildanvändning (bildpolicy, val av bilder, bildens 

placering på sidan och så vidare) 

 

4.3 Metod 

4.3.1 Förberedelser 

Vi har varit i kontakt med Ingemar D. Kristiansen på Sydsvenskan. Han har varit verksam 

fotograf på Sydsvenskan sedan år 1985. Kristiansen berättade om vad han sett för förändringar 

inom bildjournalistiken de senaste 20 åren. Hans främsta åsikt var att bilderna blivit mycket 

viktigare, starkare och att bilderna inte lika slaviskt behöver samspela med texten i dag. Han 

berättade också att man för 20 år sedan fotograferade ”män med papper” i mycket högre 

utsträckning än i dag. Fotografen har i dag mer frihet men större ansvar. Kristiansens iakttagelser 

har hjälpt oss att formulera frågeställningar som vi i vår studie vill få besvarade. 
 

4.3.2 Kvantitativ studie 

I en kvantitativ innehållsanalys undersöks innehållet i skriftlig, muntlig eller bildmässig 

framställning. Analysenheterna, alltså de enheter som ska studeras, ska vara så många att 

uppgifterna kan skrivas samt analyseras med siffror, och uppgifterna som ligger till grund för 

studien ska vara likvärdiga och jämförbara.65 I vår kvantitativa studie har totalt 1796 bilder och 

2792 artiklar i DN och UNT analyserats. Analysen av 2012 års tidningar har gjorts i sitt original 

på Stockholms Stadsbibliotek medan tidningarna från år 2002 och 1992 har analyserats på 

Kungliga Biblioteket där de finns på mikrofilm. Till analyserna har variabler tagits fram utifrån 

de frågor vi ville kunna besvara i vår studie. Tolkningsregler för hur vi definierat innehållet i 

bilderna samt kodningsprinciper för hur vi klassat de olika typerna bilder är också framtagna och 

nedskrivna.66 Dessa finns att se i bilaga 3.  Vi har analyserat materialet i statistikprogrammet 

IBM SPSS Statistics och utifrån det skapat diagram i kalkylprogrammet Microsoft Excel.  

                                                           
65

 Esaiasson, Peter (2012), Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., 
Stockholm: Norstedts juridik, s. 197 
66

 a.a. s. 201 
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4.3.3 Samtalsintervjuer 

I studien har två samtalsintervjuer ingått. Dessa har gjorts med bildcheferna på respektive 

tidning; Håkan Rodén på UNT och Pär Björkman på DN. Samtalsintervjuundersökningar handlar 

om hur ett fenomen gestaltar sig67 och vi har i vår undersökning velat komplettera den 

kvantitativa studien med att gå djupare i fråga om hur respektive bildchef tänker i sitt dagliga 

arbete med bilder på redaktionen. Intervjun med Håkan Rodén ägde rum 2012-11-22. Intervjun 

varade i cirka 1 timme och 20 minuter. Pär Björkman intervjuades 2012-12-11. Intervjun varade 

i 30 minuter. Intervjuerna har skett i avskilt rum på respektive bildchefs redaktion. Under de två 

intervjuerna har båda författarna till denna uppsats, Emelie Isacsson och Lina Bergling, fört 

anteckningar. Intervjuerna finns också inspelade. Anteckningarna har transkriberats och 

ljudfilerna har gåtts igenom och sparats. Under intervjun användes en intervjuguide där vi 

strukturerat lättförståeliga frågor efter olika teman. Samma intervjuguide har använts till båda 

intervjuerna och guiden finns att se i bilaga 6. Intervjupersonerna har gett sitt samtycke till att 

ingå i denna vetenskapliga studie.68  
 

4.3.4 Analys 

Enligt författarna Ekström och Larsson är analysen en viktig del av det vetenskapliga sättet att 

arbeta. Forskaren ska i analysen koncentrera sig på väl definierade problem och idealet är att 

man ska hålla sig till saken och istället gå djupare gällande ett specifikt problem. Det viktigaste 

är att komma fram till ny och väl underbyggd kunskap.69 När vi i statistikprogrammet 

analyserade våra 4588 analysenheter utgick vi från väl definierade frågor: 

- Vilken tidning har flest bilder? 

- Vilken del av tidningen har flest bilder, samt vilken dag finns flest bilder? 

- Vilken typ av artikel har flest bilder? 

- Hur har motiven förändrats? 

- Hur har storleken förändrats? 

- Bildernas utrymme jämfört med textens? 

- Hur många av artiklarna är bildsatta? 

                                                           
67

 Esaiasson (2012) s. 252 
68

 a.a. s. 257 
69

 Ekström & Larsson (2000) s. 18 
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- Hur stor del av bilderna är illustration/grafik/fotografi? 

- Bildens källa? Är det till exempel mer inköpt material idag? 

- Hur samspelar bilden med texten? 

- Var på sidan placeras bilderna? 

  

Genom att ställa tydliga frågor i kodschemat, se bilaga 1 och bilaga 2, kunde vi koncentrera oss 

på det vi verkligen ville undersöka, samt göra diagram utifrån resultaten vi fick fram. 

 

4.4 Avgränsningar 

I vetenskapliga studier handlar avgränsning om att såväl avgränsa sig till vissa personer, 

samtalssituationer och texter som att avgränsa sig till ett specifikt analytiskt perspektiv.70 Vi har 

studerat två olika tidningar, tre veckodagar under tre årtal – totalt 18 tidningar. Vi valde att 

analysera hela tidningen, men ett mindre antal veckodagar, istället för vissa delar av tidningen 

under en längre period som Journalisten
71 gjorde i sin undersökning. Vi tror att detta ger ett mer 

trovärdigt resultat. Resultatet visar exempelvis att det är långt fler bilder på sportsidorna än vad 

det är i tidningens andra delar. Tidningarnas totala resultat hade förmodligen blivit missvisande 

om inte sportsidorna, som har så många bilder, räknats med.  

Följande bilder och artiklar ingår inte i studien: annonser och reklam, rena tabellsidor (såsom 

fond- och börssidor), annonsmarknad, bröllop, gratulationer, dödsannonser, korsord, sudoku, 

serier, väder, insändare och byline-bilder.  

Intervjupersonernas information har använts som komplement och anknytning till resultatet av 

den kvantitativa studien. Bildcheferna valdes som intervjupersoner eftersom de är tidningarnas 

mest insatta vad gäller bildanvändningen på redaktionen.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida vi undersökt det vi påstått oss undersöka.72 Om vi varit noggranna 

då vi använt våra mätinstrument och slump- och slarvfel i datainsamlingen kunnat undvikas är 

                                                           
70

 Ekström & Larsson (2000) s. 41 
71

 Frigyes, Paul (2010), Bildexplosionen. Journalisten, nr. 12, s. 4-10 
72

 Esaiasson (2012) s. 63 
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reliabiliteten hög. Dessa två faktorer ger tillsammans en god resultatvaliditet. Resultatvaliditeten 

talar alltså om ifall undersökningen är korrekt utförd.75 För att validiteten ska vara så god som 

möjligt har vi tillsammans kodat, analyserat och gått igenom alla tidningar. På så sätt har vi 

minimerat risken för slump- och slarvfel. Fyra ögon ser bättre än två.  

Tidningarna från år 1992 och år 2002 finns på mikrofilm. I början av varje mikrofilmsrulle står 

tidningens mått. På mikrofilmsläsarna finns inget instrument att ställa in tidningens skala med 

och därför har vanliga linjaler använts för att manuellt ställa in detta. Det har dock varit otydligt 

var tidningarnas satsyta börjar och slutar och därför kan små systematiska fel förekomma. Den 

externa validiteten, alltså möjligheten att generalisera slutsatserna av vårt resultat på en större 

mängd, hade blivit högre om vi haft möjlighet att undersöka fler tidningar samt ett större antal av 

dessa. Tid fanns dock inte till detta.  

Vi kontrollerade tidningarnas innehåll för de valda dagarna under de tre årtalen för att försäkra 

oss om att inget extra sensationellt inträffat under den valda perioden. Detta för att urvalet inte 

skulle bli missvisande. Nämnas bör dock att DN hade ett ”30 dagar innan valet”- reportage i 

2012 års upplaga och att det år 2000 skedde en flygolycka som upptog flera sidor i tidningarna. 

Det bör däremot inte påverka det slutliga resultatet i särskilt stor utsträckning eftersom bilderna 

och texten i artiklarna var ungefär lika stora. 

Inget reliabilitetstest har gjorts. Med ett reliabilitetstest menas att man efter en tid går igenom 

materialet, eller delar av det, igen. Helst ska detta göras av någon utomstående74 men för det har 

det inte funnits någon tid. Vi har inte stött på några etiska problem i vår studie. Informationen vi 

fick under samtalsintervjuerna är bildchefernas personliga tankar och åsikter och detta får tas i 

beaktning. Deras information stämmer emellertid bra överens med resultatet vi kommit fram till i 

den kvantitativa studien. Vad som också får tas i beaktning är att den kvantitativa analysen 

bygger på egna tolkningar av bilder och artiklar. 

  

                                                           
75

 Esaiasson (2012) s. 57 
74

 a.a. s. 207 
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5. Resultat 

Nedan följer resultatet av den kvantitativa studien som innefattar 1796 bilder och 2792 artiklar. 

5.1 Antal bilder 

5.1.1 En ständig ökning av bilder 

Antalet bilder i DN och UNT har ökat från ett sammanlagt snitt på 1,5 bilder per sida år 1992, 

1,9 bilder per sida år 2002, till 2,0 bilder per sida år 2012. Det har alltså skett en ständig ökning. 

Delar vi upp snittet på DN och UNT ser vi i Tabell 1 att DN har ökat i antal bilder varje år 

medan UNT har färre bilder i dag jämfört med år 2002. 

 
Tabell 1 Antal bilder i tidningen – DN och UNT, 1992-2012 

 
År          Snitt per sida 
       DN               UNT 
 
1992       1,3                1,7 
2002       2,0                1,9 
2012       2,2                1,6 

 

 

5.1.2 Tredubbel ökning av bilder på sportsidorna 

Figur 1 Antal bilder i tidningarnas olika delar – DN och UNT, 1992 
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I Figur 1 ser vi att DN och UNT år 1992 tillsammas har den största andelen bilder på lördags- 

och söndagssidorna. I snitt har dessa sidor 3,4 bilder per sida vilket kan ses i Tabell 2. Sedan 

kommer kultursidorna med ett snitt på 2,3 bilder per sida och därefter sportsidorna med ett snitt 

på 1,7 bilder per sida, vilket också kan ses i Figur 1 och Tabell 2. Nyhetsdelen, inrikes- och 

utrikessidorna tillsammans, har ett stort antal sidor75 men inte lika många bilder – i snitt 1,3 

bilder per sida. I Tabell 2 redovisas de delar av tidningarna som har flest antal bilder per sida. 

 

Tabell 2 Antal bilder i tidningens olika delar – DN och UNT, 1992 

Del av tidning          Snitt per sida 
 
Lördag/Söndag    3,4 
Kultur     2,3 
Sport     1,7 
Ekonomi    1,4 
Nyhetsdel    1,3 

 
 

Figur 2 Antal bilder i tidningarnas olika delar – DN och UNT, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2002 ser andelen bilder i tidningens olika delar lite annorlunda ut än år 1992. Sportdelen har 

detta år flest antal bilder vilket kan ses i Figur 2. I snitt har sportdelen 3,5 bilder per sida, se 

                                                           
75

 Se bilaga 4 och 5 

n = 564 
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Tabell 3. Kulturdelen har ökat sitt bildantal från 2,3 bilder per sida år 1992 till 2,9 bilder per sida 

år 2002. Ekonomisidorna har också fått ett ökat bildantal jämfört med tio år tidigare, från 1,4 till 

2,2. Nyhetsdelen har endast gjort en liten höjning, från 1,3 till 1,7 bilder per sida. År 2002 fanns 

ingen lördags- eller söndagsdel i tidningarna. 
  

Tabell 3 Antal bilder i tidningens olika delar – DN och UNT, 2002 

Del av tidning          Snitt per sida 
 
Sport     3,5 
Kultur     2,9 
Ekonomi    2,2 
Nyhetsdel    1,7 
 
 

Figur 3 Antal bilder i tidningarnas olika delar – DN och UNT, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2012 fortsätter bilderna i sportdelen att öka i antal, se Figur 3. I dag finns det i snitt 6,0 bilder 

per sportsida vilket Tabell 4 visar. På tio år har sportsidornas bilder alltså ökat med i snitt 2,5 

bilder per sida. Detta är långt fler bilder än vad det finns i någon av tidningens andra delar. 

Sportdelen är den del i tidningarna där antalet bilder har ökat mest. De har mer än tredubblats 

från år 1992 till år 2012. 

n = 824 
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Ekonomisidorna ligger kvar på ungefär samma antal bilder medan kultursidorna fått färre bilder 

jämfört med de tidigare årtalen. Kultursidorna har gått från ett snitt på 2,3 bilder per sida år 1992, 

2,9 bilder per sida år 2002, till 2,0 bilder per sida år 2012. Detta betyder att det för tio år sedan i 

snitt fanns cirka en bild mer på varje kultursida.  

 
Tabell 4 Antal bilder i tidningens olika delar – DN och UNT, 2012 

Del av tidning          Snitt per sida 
 
Sport     6,0 
Ekonomi    2,5 
Kultur     2,0 
Nyhetsdel    1,8 
 

 

5.1.3 Hälften av artiklarna har bild i dag 

Figur 4 Antal bildsatta artiklar – DN och UNT, 1992-2012 

 

 

 

 
 

 

 

Från år 1992 till år 2002 skedde ingen större förändring gällande antalet bildsatta artiklar i de två 

undersökta tidningarna, vilket kan ses i Figur 4. År 2012 har däremot antalet artiklar med bild 

procentuellt sett ökat rejält. Tabell 5 visar att antalet bildsatta artiklar ökat med 20 

procentenheter från år 1992 till år 2012. I dag har alltså drygt hälften av alla artiklar bild. 

Skillnaden mellan DN och UNT i antal bildsatta artiklar skiljer sig inte i särskilt stor utsträckning 

– DN har 4-7 procentenheter fler bildsatta artiklar de tre årtalen än vad UNT har, se Tabell 5. 

 

n = 2792 
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Tabell 5 Antal bildsatta artiklar – DN och UNT, 1992-2012 

År            Procent, % 
   DN UNT Totalt 

1992    34  29   32 
2002    40  33   37 
2012    53  49   52 
 

 

5.1.4 Nyhetsartiklar har flest antal bilder 

Figur 5 Antal bilder i de olika artikeltyperna – DN och UNT, 1992-2012 

 

 

Av alla artiklar med bild år 1992, var 59 procent nyhetsartiklar. 10 procent av alla artiklar med 

bild var puffar.76 Det var inte så vanligt att tidningarna bildsatte notiser77, vilket kan ses i Figur 

5. Endast 6 procent av tidningarnas artiklar med bild var notiser. 

År 2002 var 38 procent av tidningarnas artiklar med bild nyhetsartiklar, vilket är en stor 

minskning från tio år tidigare. Vad gäller antalet bildpuffar har det inte skett någon förändring 

                                                           
76

 Med puff menas i denna uppsats en bild, text eller en kombination av dessa som hänvisar till en artikel på en 
annan sida i tidningen. Vanligtvis förekommer puffar på framsidan av tidningen. 
77

 Men notis menas en kortare typ av artikel. Oftast förekommer notiser utan ingress och byline. 
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från år 1992 – procenttalet är detsamma. Däremot har det på tio år skett en fördubbling av antalet 

bildsatta notiser. 12 procent av de bildsatta artiklarna år 2002 var notiser. 

Av alla artiklar med bild år 2012 var 51 procent nyhetsartiklar. Dessa hade alltså ökat igen. 

Puffarna utgjorde fortfarande 10 procent av de båda tidningarnas bildsatta artiklar. 11 procent av 

artiklarna med bild var notiser, det hade därmed inte skett någon större förändring från år 2002. I 

Tabell 6 ser vi att DN:s antal nyhetsartiklar med bild har mer än fördubblats medan UNT har haft 

ungefär lika många nyhetsartiklar med bild under alla tre årtal. 

 
Tabell 6 Antal nyhetsartiklar med bild – DN och UNT, 1992-2012 

År               Antal bildsatta artiklar 

       DN               UNT                Totalt  

1992       133                108          241 

2002       124                  90          214 

2012       315                104          419 

 

5.2 Bildernas motiv 

5.2.1 Vardagsmänniskan i fokus 

Av sammanlagt 1796 bilder i DN och UNT år 1992-2012 fanns det 2004 olika motiv. Vissa av 

bilderna hade alltså flera motiv i fokus. Det kunde till exempel vara en bild på en celebritet
78 och 

ett barn. Bilden hade då två typer av motiv. I Figur 6 kan man klart och tydligt se att 

exempelpersoner var det motiv som förekom flest gånger år 1992. Därefter var ting, saker såsom 

ett äpple eller en bil, det vanligaste motivet. Ungefär 34 procent av bilderna hade motivet 

exempelpersoner och ungefär 29 procent av bilderna hade motivet ting. Politiker och makthavare 

utgjorde sammanlagt 13 procent av bilderna. Motivet som förekom minst antal gånger var 

celebriteter. Celebriteter förekom endast en gång, vilket är ungefär 0,3 procent av bilderna. 

I Figur 6 kan man se att det vanligaste motivet år 2002, precis som tio år tidigare, var 

exempelpersoner. Av sammanlagt 564 bilder i DN och UNT hade ungefär 38 procent av bilderna 

                                                           
78

 Se bilaga 3 för definition 
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motivet exempelpersoner och ungefär 23 procent motivet ting. Politiker och makthavare fanns i 

10 procent av bilderna. Celebriteter var fortfarande det motiv som förekom minst antal gånger. 

Ungefär 1 procent av bilderna hade motivet celebriteter. 

 

Figur 6 Bildernas motiv – DN och UNT, 1992-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även år 2012 var det vanligaste motivet exempelpersoner – 28 procent av de 824 bilderna i DN 

och UNT. Motivet ting hade däremot sjunkit ned från andraplatsen till en fjärdeplats med 

ungefär 16 procent av bilderna. Ett motiv som istället hade ökat var annan, det vill säga 

landskapsbilder, miljöbilder och andra bilder utan något specifikt motiv i fokus. Motivet annan 

förekom på ungefär 20 procent av bilderna. Kulturella personer
79 hade också ökat väldigt 

mycket jämfört med de tidigare åren. År 2012 var det mer än dubbelt så många kulturella 

personer. Däremot var inte ökningen lika stor procentuellt sett. Kulturella personer hade ökat 

från 11 procent år 1992, 10 procent år 2002 till 16 procent år 2012. 10 procent av bilderna hade 

motivet politiker eller makthavare. Celebriteter var fortfarande det minst förekommande motivet, 

knappt en procent. 
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5.2.2 Från tecknade illustrationer till fotografier 

I DN förekom 227 bilder år 1992. I Figur 7 ser vi att flest bilder var av typen illustration, 

ungefär 25 procent. Därefter var närbild vanligast, ungefär 23 procent. Närbild, halvbild, helbild, 

miljöbild och annan är olika typer av fotografier. Det fanns 148 fotografier år 1992 i DN, vilket 

är ungefär 65 procent av alla bilder. Resten är illustrationer, 25 procent, och nyhetsgrafik, 10 

procent. 

 

Figur 7 Typ av bilder – DN och UNT, 1992 

 

I UNT fanns 181 bilder år 1992. 29 procent av dessa var halvbilder, vilket därmed var den 

vanligaste typen av bilder, se Figur 7. Därefter var helbilder vanligast – 25 procent. Av UNT:s 

bilder var 141 fotografier, vilket är 78 procent av bilderna. Ungefär 19 procent var illustration 

och 3 procent nyhetsgrafik.  
 

Figur 8 Typ av bilder – DN och UNT, 2002 

n = 227 n = 181 

n = 344 n = 220 
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År 2002 hade DN 344 bilder. Den vanligaste typen av bilder hade ändrats från illustration år 

1992 till närbild år 2002, vilket syns i Figur 8. 32 procent var närbilder. Därefter var typen 

halvbild vanligast, ungefär 21 procent. Illustrationerna hade sjunkit till en tredjeplats och 

utgjorde 16 procent. I DN förekom 267 fotografier, vilket är ungefär 78 procent av bilderna. 

Andelen fotografier hade alltså ökat från år 1992. Illustration hade därmed sjunkit till 16 procent 

och nyhetsgrafik till 6 procent. 

I UNT fanns 220 bilder år 2002. Detta år var närbilder vanligast med 29 procent. 25 procent var 

halvbilder. Det förekom 189 fotografier, vilket är ungefär 86 procent av bilderna. I UNT, liksom 

i DN, hade andelen fotografier ökat. 10 procent var illustration och 4 procent nyhetsgrafik.  

 

Figur 9 Typ av bilder – DN och UNT, 2012 

 

Av DN:s 575 bilder år 2012 var den vanligaste typen närbilder, vilket Figur 9 visar. De hade 

ökat ytterligare, till 38 procent. Illustration hade också ökat, till 21 procent. Dock hade 

halvbilderna minskat till 16 procent. År 2012 var 72 procent fotografier. Andelen fotografier 

hade alltså minskat något från år 2002. Illustration hade återigen ökat lite, till 21 procent, och 

nyhetsgrafik till 7 procent. 

I UNT förekom 249 bilder år 2012. Närbilder hade ökat och var fortfarande den vanligaste typen 

av bilder med sina 34 procent. Halvbilder var fortfarande näst vanligast med sina 27 procent. 

I UNT hade andelen fotografier fortsatt öka och år 2012 var nästan alla bilder fotografier, hela 92 

procent. Illustration och nyhetsgrafik låg på vardera 4 procent. 
 

n = 575 n = 249 
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5.3 Bildens samspel med texten 

5.3.1 Avbyte vanligast alla årtal 

Tabell 7 Bildernas samspel med texten – DN och UNT, 1992 

Typ av samspel                 Antal 

    DN UNT Totalt 

Avbyte    137   91  228 

Förankring    89   88  177 

Pellemetare     1    2    3 

 

År 1992 var det vanligaste samspelet mellan bild och text avbyte
80. I DN var det större skillnad 

mellan avbyte och förankring
81 än vad det var i UNT. Där var det ungefär lika många av varje 

typ av samspel. Av sammanlagt 408 artiklar med bild var det drygt hälften som hade samspelet 

avbyte, nämligen 56 procent, vilket kan ses i Tabell 7. Ungefär 43 procent hade samspelet 

förankring. Minst förekommande var pellemetare
82 med knappt 1 procent. 

 
Tabell 8 Bildernas samspel med texten – DN och UNT, 2002 

Typ av samspel    Antal 

    DN UNT Totalt 

Avbyte    226   116  342 

Förankring   116   104  220 

Pellemetare     2     0    2 
 

Precis som tio år tidigare var avbyte vanligast, men skillnaden mellan antal avbyten och 

förankringar hade blivit större. I DN var det nästan dubbelt så många avbyten som förankringar. 

Skillnaden var fortfarande inte lika stor i UNT, men hade dock utökats, se Tabell 8. Av totalt 564 

artiklar med bild hade ungefär 61 procent samspelet avbyte, 39 procent förankring och inte ens 1 

procent hade pellemetare. 
 

                                                           
80

 Med avbyte menas att texten säger något som inte framgår av bilden. Björkvall, 2009, s. 24-25 
81

 Med förankring menas att texten leder läsaren mellan bildens innehåll och tillför ytterligare information. a.a. s. 
24-25  
82

 Med pellemetare menas att text och bild säger samma sak. a.a. s. 24-25 



27 
 

DN 

Små

Mellan

Stora125 st 

UNT 

Små

Mellan

Stora

Tabell 9 Bildernas samspel med texten – DN och UNT, 2012 

Typ av samspel    Antal 

    DN UNT Totalt 

Avbyte    402   140  542 

Förankring   170   100  270 

Pellemetare     3     9   12 
 

År 2012 hade antalet avbyten fortsatt att öka. I DN fanns mer än dubbelt så många avbyten som 

förankringar. UNT:s skillnad var fortfarande inte lika stor som DN:s men hade ändå ökat något. 

Av sammanlagt 824 artiklar med bild var det dubbelt så många avbyten som förankringar, 66 

procent avbyten och 33 procent förankringar. Det var fortfarande nästan inga pellemetare, endast 

1 procent, se Tabell 9. 

 

5.4 Bildernas storlek 

5.4.1 Fler och fler små bilder 

Figur 10 Bildernas storlek – DN och UNT, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

År 1992 var 13 procent av DN:s bilder små, 55 procent mellan och 32 procent stora.83 UNT hade 

9 procent små bilder, 64 procent mellan och 27 procent stora. Mellanstorleken var alltså helt 

klart vanligast i både DN och UNT år 1992, vilket Figur 10 visar.  

                                                           
83

 Små bilder = upp till 1000 mm², mellan = 1001 – 15 000 mm² och stora = 15 001 mm² eller större. 
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Figur 11 Bildernas storlek – DN och UNT, 2002 

 

  

 

 

 

 

 

År 2002 fanns i DN 30 procent små bilder, 49 procent mellan och 20 procent stora. Av UNT:s 

bilder var 19 procent små, 60 procent mellan och 22 procent stora. Mellanstorleken var 

fortfarande vanligast i både DN och UNT, men de små bilderna hade ökat, se Figur 11.  

 

Figur 12 Bildernas storlek, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Av DN:s bilder år 2012 var 45 procent små, 39 procent mellan och 17 procent stora. UNT hade 

29 procent små bilder, 45 procent mellan och 27 procent stora. I Figur 12 kan man se att DN:s 

små bilder ökat och blivit flest. I UNT var fortfarande flest bilder av mellanstorlek. 
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5.4.2 Bilderna får större utrymme i tidningarnas artiklar 

Figur 13 Bildernas utrymme jämfört med textens – DN och UNT, 1992-2012 

 

 

 

 

 

  

 

Precis som Figur 13 visar, tog texten större utrymme än bilderna i de flesta artiklarna år 1992. I 

84 procent av artiklarna var texten större än bilderna. Bilderna var större i endast 11 procent av 

artiklarna. DN:s och UNT:s bildutrymme skiljde sig inte i särskilt stor utsträckning.  

År 2002 tog texten, precis som tio år tidigare, större utrymme än bilderna. Resultatet hade 

procentuellt sett knappt ändrats någonting. År 2002 var texten större i 83 procent av artiklarna 

och bilden i 10 procent av artiklarna, vilket kan ses i Figur 13. DN och UNT hade väldigt lika 

resultat även detta år. 

Procentuellt sett hade bildernas utrymme år 2012 blivit större jämfört med tidigare år. År 2012 

var texten större än bilderna i 74 procent av artiklarna. Bilden var större i 16 procent av 

artiklarna. Från år 2002 har bildens utrymme alltså ökat med 6 procentenheter. 

  

n = 2792 
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5.5 Bildernas placering och källa 

5.5.1 Bildernas placering klättrar nedåt åt höger 

Figur 14 Bildernas placering på tidningssidan – DN och UNT, 1992-2012 

                 1992     2002               2012 
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1 = Vanligast placering 

2 = Näst vanligast placering 

3 = Tredje vanligast placering 

 

År 1992 var det vanligast att bilden placerades överst i mitten på sidan, se Figur 14. 19 procent 

av alla bilder placerades där. Att placera bilden överst på sidan var överhuvudtaget det 

vanligaste. Därefter i mitten och sist nederst. Detta gäller både DN och UNT. 

Även år 2002 placerades bilderna oftast överst i mitten. Där placerades 15 procent av bilderna. 

Bildernas placering var fortfarande överst, sedan mitten och sist nederst i både DN och UNT. 

År 2012 hade den vanligaste placeringen ändrats från överst i mitten till överst till höger. 19 

procent av tidningarnas bilder placerades där. Att placera bilden nederst till höger hade också 

blivit vanligt. Denna plats var inte alls lika representerad de tidigare åren. År 1992 placerades 5 

procent av bilderna där, år 2002 6 procent och år 2012 12 procent. Den placeringen har 

procentuellt sett alltså fördubblats. 
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5.5.2 Allt vanligare med inköpta bilder 

Tabell 10 Bildernas källa – DN och UNT, 1992 

Källa                  Antal 

    DN  UNT  Totalt 

Tidningens fotograf/grafiker 103     90     193 

Arkivbild     0      1        1 

Bildbyrå    12       2       14 

Går ej att säga   104     87     191 

Annan      8       1       9 
 

År 1992 stod tidningens fotograf/grafiker för de flesta av bilderna, totalt cirka 47 procent för de 

båda tidningarna, vilket Tabell 10 visar. Nästan lika många procent av bilderna gick inte att säga 

var de kom ifrån. De saknade byline. Det var ovanligt att man använde bilder från bildbyråer, 

endast 3 procent av bilderna kom därifrån. Inte heller använde sig tidningarna av gamla bilder 

från arkiven. Resultaten för DN och UNT var väldigt lika år 1992. 

 

Tabell 11 Bildernas källa – DN och UNT, 2002 

Källa                  Antal 
    DN              UNT  Totalt 

Tidningens fotograf/grafiker 152    121     273 

Arkivbild     1      1        2 

Bildbyrå    19      33       52 

Går ej att säga   166     56     222 

Annan      6       9      15 
 

Totalt sett år 2002 var det fortfarande flest bilder tagna av tidningarnas egna fotografer/grafiker, 

48 procent. Bildernas ursprung gick inte att säga i 39 procent av fallen. Inköpt material från 

bildbyråer hade ökat till 9 procent. Precis som år 1992 fanns det knappt några arkivbilder.  
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Resultatet för DN och UNT skiljde sig åt detta år, se Tabell 11. UNT hade blivit bättre på att 

skriva ut bildbylines och på så sätt gick det att säga ursprunget till de flesta av tidningens bilder. 

DN hade flest bilder som inte gick att säga var de kom ifrån. 

 
Tabell 12 Bildernas källa, 2012 

Källa                  Antal 

    DN              UNT  Totalt 

Tidningens fotograf/grafiker 147     95     242 

Arkivbild     1      4        5 

Bildbyrå   153      50      203 

Går ej att säga   230     96     326 

Annan     44       4      48 
 

År 2012 hade både DN och UNT blivit sämre på att skriva ut bildbylines igen. Totalt sett hade 

40 procent av bilderna ingen byline. 29 procent var tagna av tidningarnas egna 

fotografer/grafiker. 25 procent av bilderna kom från bildbyråer. Detta material hade alltså ökat 

med 22 procentenheter på 20 år. Tabell 12 visar att DN använde sig av mer inköpt material än 

vad UNT gjorde. DN hade 27 procent inköpt material och UNT 20 procent. Inte heller detta år 

förekom arkivbilder speciellt ofta. 

 

5.6 Samtalsintervjustudie 

Intervjuer har gjorts med bildcheferna Pär Björkman på DN och Håkan Rodén på UNT. Nedan 

följer resultatet från dessa intervjuer. 

Pär Björkman har jobbat på DN sedan år 1993 och har varit bildchef sedan år 2008. Som 

bildchef på DN har han både det administrativa och det bildjournalistiska ansvaret för 

bildredaktionen. Han har koll på tidningens bildpolicy och etiska frågor – vad de kan, bör och 

inte bör fotografera samt varför. Pär Björkmans dagliga uppgifter är exempelvis: 

- möten med reportrar, avdelningschefer och fotografer 

- rita upp och planera tidningen med de andra cheferna 
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- planera jobb – vad fotograferna ska göra under dagen och varför 

- administrativa uppgifter 

Håkan Rodén har jobbat på UNT sedan år 2000. Innan dess jobbade han som redaktionschef på 

bildbyrån Scanpix. Han var också med och startade denna bildbyrå. Dessförinnan jobbade han 

som pressfotograf i 25 år. I dag är Håkan Rodén bildchef på UNT och har därmed personal- och 

budgetansvar för bildavdelningen. Han har koll på tidningens bildpolicy. Tillsammans med 

nyhetschefen håller Håkan Rodén i de jobb som ska göras. Håkan Rodéns dagliga uppgifter är 

exempelvis: 

- möten med nyhetschef, reportrar, fotografer och feature- och sportavdelningarna 

- bestämma vilken fotograf som ska göra vilket jobb 

- rita upp och planera tidningen 

- föra dialog med varje fotograf om vilka bilder som ska användas 

- genomgång med nattpersonalen 

 

5.6.1 Dokumentärt, vardagsmänniskor och detaljer 

Både DN och UNT strävar efter att fånga det dokumentära i sina bilder. Det ska hända någonting 

i bilderna, vilket är någonting som har förändrats de senaste 20 åren. Enligt intervjupersonerna 

var det mycket uppställda bilder förr. 

– Det var väldigt mycket klippa band, invigningar eller två uppställda personer. Då tog man en 

bild på till exempel två forskare när de satt bredvid varandra och pratade. I dag vill vi istället ha 

en bild inne i labbet. Man försöker få det mer naturligt. Mer dokumentärt. Det är dokumentärt 

fotografi som vi eftersträvar, säger Håkan Rodén, UNT. 

Pär Björkman, DN, resonerar likadant: 

– För att en bild ska bli bra krävs det att det händer något. Ett exempel är när vi skulle träffa en 

bonde angående EU-bidrag. Vi skulle träffa honom klockan två för innan dess var han upptagen i 

ladugården. Det är klart att vi kan plåta honom vid hans köksbord, men vi vill ju helst plåta 

honom i just ladugården. Som läsare förstår man då vad det handlar om. Det är bildens kraft, 

säger han. 
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Enligt Pär Björkman krävs det tajtare bilder i vissa sammanhang när man gör en tidning i 

tabloidformat. Det är en skillnad i bildanvändningen från när tidningarna hade broadsheet- eller 

berlinerformat. En bild som är tänkt för fem spalter i fullformat fungerar inte alltid som två 

spalter i tabloidformat. 

– Man ser helt enkelt inte vad det är för något. Man måste komma närmre motivet. På vissa 

ställen kanske det behövs ett tajt porträtt. Vi varierar för att det inte ska se likadant ut hela vägen, 

säger Pär Björkman. 

Någonting som UNT satsar på i större utsträckning i dag än för 20 år sedan är att få med 

vardagsmänniskan i tidningen, i denna studie kallad exempelperson. 

– Vad vi gör mer i dag är att vi skriver en nyhet och så hittar vi någon som råkat ut för det, vi har 

ett case. Förr skulle vi haft en bild till själva nyheten med en beslutsfattare, men i dag drar vi mer 

på den vanliga personen.  

Enligt Pär Björkman är det fler illustrativa bilder i dag i alla tidningar. På DN:s bildredaktion 

försöker man undvika genrebilder. 

– I dag är vi noggrannare med att inte ha genrebilder, alltså bilder på till exempel en stressad 

sjuksyrra i korridoren från ett annat tillfälle. Det var ganska vanligt förr i tiden. Det är en etisk 

fråga, säger Pär Björkman. 

 

5.6.2 Bilden ska tillföra texten någonting 

Både DN:s och UNT:s fotografer och reportrar samarbetar nära. I möjligaste mån ska reporter 

och fotograf arbeta tillsammans och gärna åka ut samtidigt på ett jobb. 

– Det blir alltid mycket bättre. Men det går inte alla gånger, vid till exempel en trafikolycka eller 

en brand. Men vid sådana tillfällen spelar det inte så stor roll för då får man olyckan på bild och 

förklaringen i texten, säger Håkan Rodén. 

– Idealet är om texten berättar någonting och bilden berättar ytterligare någonting. Text och bild 

som exakt visar, eller berättar, samma sak blir tårta på tårta, fortsätter han. 
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5.6.3 Större bredd i fotograferandet 

Pär Björkman berättar att det i och med tabloidiseringen har blivit fler typer av bilder i DN. 

– Den största förändringen från år 1992 fram till i dag är att vi har en mycket större bredd i vårt 

fotografi. Nu gör vi allt från utrikes- och nyhetsreportage till att några fotograferar parfymflaskor 

på ett isblock till lördagsbilagan inne i vår studio, säger Pär Björkman. 

I dag har fotograferna en större bredd och klarar av att arbeta i fler genrer. Pär Björkman 

fortsätter att berätta att de är mycket proffsigare i dag. För 20 år sedan åkte fotograferna ut på 

alla jobb som alla önskade att de skulle göra. 

– Nu åker vi ut på jobb som faktiskt har en förutsättning att bli en bild, bli något annat än en 

gubbe bakom ett skrivbord med ett papper. Hela redaktionen diskuterar bild i större utsträckning 

i dag än vad man gjorde förut. Vi är mer medvetna, säger Pär Björkman.  

I och med att fotograferna har en större bredd och är mer professionella i dag har de också fått 

mer frihet. 

– Förr var det väldigt mycket ”så här ska du gå ut och ta bilden”. I dag har fotografen fria händer. 

Man kan säga att det är mycket friare i dag, men med ett större ansvar. För det man kommer hem 

med måste ju ändå hålla, säger Håkan Rodén. 

 

5.6.4 Samma regler oavsett bildernas storlek 

Varken DN eller UNT hade någon bildpolicy nedskriven år 1992.  

– År 1996 kom det en som var väldigt dogmatisk. Sen har den förändrats på vägen mest utifrån 

att den då förbjöd väldigt mycket. Det är ju fortfarande så att vi till exempel inte manipulerar 

några bilder. Vi får inte förändra någonting i innehållet i bilden, vi gör bara tekniska justeringar. 

Kort sagt – läsaren ska inte luras, säger Pär Björkman. 

Även på UNT skrevs en bildpolicy runt år 1996 men den skrevs om år 2000 eftersom den var lite 

föråldrad. 
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Bild 1. UNT tisdag 9 

oktober 2012, del 1, 

Uppsala/Uppland, s. 7 

– Den vi skrev då lever i största delen kvar i dag med bara små förändringar. Den är ganska 

omfattande. Den talar om vad bildchefen har för ansvar, vad fotograferna har för ansvar och vad 

som krävs av dem, säger Håkan Rodén. 

Oavsett storlek på bild eller storlek på tidning är det samma regler som gäller. 

– Något som kan vara svårt är de fotografier med allt elände, främst på utrikessidorna. Vi vill ta 

hänsyn till anhöriga även om det inte finns någon anhörig just i Uppsala. Vi är väldigt restriktiva 

vad gäller sådana bilder. Vi vill inte vara kvällstidningar som slår på väldigt äckliga bilder. De 

gör det för sensation och för att sälja lösnummer, säger Håkan Rodén. 

 

5.6.5 Från utspridda bilder till bildblock 

I varken DN eller UNT förekommer det speciellt många arkivbilder. 

Tidningarna är nämligen väldigt försiktiga med just dessa. Man vet 

inte vad som har hänt med personen på bilden. 

– Arkivbilder från Sverige som visar människor används inte. 

Framförallt inte bilder på barn, av det skälet att det kan vara någon 

som råkat ut för något tragiskt. Alla barn under 18 år som vi 

fotograferar frågar vi efter föräldrars tillstånd, säger Pär Björkman. 

Enligt Håkan Rodén spred man förut ut bilderna i texten. I dag gör de 

hellre ett bildblock med tre eller fyra bilder. Bild 1 visar hur det kan 

se ut. 

– Det är ett annat sätt för att få in mer vardagsmänniskor i tidningen. I bildblocket har vi en stor 

bild som visar händelsen och sedan har vi ett case och två detaljbilder. På det sättet kan man göra 

en bildberättelse. Vi försöker att variera bilderna. Folk ska få mer att titta på.  

 

5.6.6 Viktigt att skapa rytm 

Håkan Rodén berättar att UNT varierar storleken på sina bilder. 

– Vi har ungefär varannan stor bild och varannan liten för att skapa en rytm. Det är förbjudet att 

placera två lika stora bilder på en sida. Då väljer vi det bästa jobbet och gör den bilden större. 
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5.6.7 ”Man behövde inte de stora schabraken” 

DN gick över till tabloidformat i oktober 2004 och UNT gick över i februari 2005. 

– En anledning till att UNT bytte format är att man spar mycket papper. Papper är jättedyrt. Men 

framförallt är det för läsvänligheten – att kunna sitta två vid ett frukostbord. Vi såg 

kvällstidningarnas framgångar och dessa var mycket tack vare hur de såg ut. Man behövde inte 

de stora schabraken längre, säger Håkan Rodén. 

Pär Björkman på DN tror dock inte att bytet till tabloidformat blev billigare. 

– Tidningen som sådan var ju lika stor, det blev ju bara fler sidor. Jag tror inte att vi sparade ner 

på någonting. Tvärtom tror jag att vissa delar tekniskt sett blev dyrare. Jag skulle säga att det 

delvis var konkurrens som låg bakom formatbytet samt vad kunden efterfrågar, så att säga. Eller 

vad man tror att kunden efterfrågar. Tidningen ska kännas modern, säger han. 

 

5.6.8 Ingen jätterevolutionerande förändring 

Det nya formatet lockade fler och nya läsare men hade egentligen inte så stor betydelse för 

bildanvändningen. Oavsett storlek på bild eller storlek på tidning är det samma regler som gäller, 

samma bildpolicy.  

– I början var det många som klagade och gormade att vi hade för lite saker i tidningen. Men det 

gick snabbt över. Folk tog till sig den nya tidningen. Den var lättare att ta med sig. Den blev 

jättepopulär och det såg man över hela landet, säger Håkan Rodén. 

– Det blev dock ingen jätterevolutionerande ändring för bildanvändningen. Vi var rädda för att 

”nu kommer bilderna bli jättesmå och färre”, men det blev absolut inte så, fortsätter han. 

Istället var det mängden text som minskade. 

– Som det såg ut förut skulle inte fungera i dag. Vi lägger ju inte ner så mycket tid på att läsa 

tidningen i dag. Det är en fördel med kortare texter, säger Håkan Rodén. 

– Folk tröttnade på fullformatet. Det var väl något slags indirekt tvång att byta format. Folk var 

trötta på en jättestor tidning på morgonen, säger Pär Björkman. 
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Bild 2. 

DN måndag 5 

oktober 1992, del 

D3, Sporten, s. 43 

Bild 3. 

DN tisdag 9 

oktober 2012, del 

2, Sporten, s. 12 

 

6. Sammanfattning och diskussion 

6.1 Antal bilder 

Eftersom tidningarna har olika antal sidor har vi valt att redovisa resultatet i snitt per sida. Detta 

för att få en rättvis jämförelse.  

Vår studie visar, precis som studien Bilderna växer i dagspressen
84, att antalet bilder har ökat 

från år 1992 till år 2012. Antalet bilder i DN har ökat från i snitt 1,3 bilder per sida år 1992 till i 

snitt 2,2 bilder per sida år 2012. Det är alltså en ökning med nästan en bild per sida. UNT:s bilder 

har minskat något, från i snitt 1,7 bilder per sida år 1992 till i snitt 1,6 bilder per sida år 2012. 

Håkan Rodén förklarar UNT:s minskning på följande sätt: 

– Det har blivit färre antal bilder, men de bilder vi använder gör vi större. Bättre att ha en bild 

och ha den bra, än att använda flera små och dåliga bilder. 

Sportbilderna är de som ökat mest i antal i de båda tidningarna. År 2012 var det i snitt 6,0 bilder 

per sida i sportdelen. Vi har i vår studie uppmärksammat att det på sportsidorna år 2012 fanns 

väldigt mycket små närbilder samt små illustrationer. Det finns exempelvis halvsidor med 

närbilder på ett helt lags spelare och väldigt många illustrationer av lags loggor. Detta kan 

förklara den stora ökningen av antalet bilder på sportsidorna.  

Bild 2 visar hur en sportsida kunde se ut år 1992. Förutom två annonser i det högra nedre hörnet 

finns endast en bild på tidningssidan. I vänsterspalten finns elva notiser, inte en enda med bild. 

Bild 3 visar hur en typisk sportsida såg ut år 2012. Det är större, fler och personligare bilder. Det 

visuella elementet tar upp en större del av tidningssidan.  

                                                           
84

 Lindkvist & Westerlund (2010) 
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Från år 2002 till år 2012 har antalet artiklar i tidningarna minskat med cirka en tredjedel. 

Däremot har andelen bildsatta artiklar ökat rejält. Både år 1992 och år 2002 var runt en tredjedel 

av alla artiklar bildsatta. År 2012 hade drygt hälften av alla artiklar bild. Vi hade en hypotes om 

att det visuella materialet skulle vara viktigare år 2012 än år 2002 eller år 1992. Både vår 

kvantitativa studie och intervjustudierna visar att det var på det viset. Enligt Sternvik har stora 

och många bilder hela tiden förknippats med tabloidtidningar. Detta efter att kvällstidningarna 

var först med att använda sig av formatet.85  

 

6.2 Bildernas motiv 

Vi hade en teori om att det på bilderna förr var mycket politiker och makthavare, eller som 

intervjupersonerna kallade det ”gubbar med papper”. Enligt Ghersetti är ett av de största 

bildmotiven svenska myndighetspersoner, alltså politiker och tjänstemän.86 I vår studie har vi 

upptäckt att det ungefär finns lika många politiker i dag som för tio och tjugo år sedan, men att 

de framställs på ett annorlunda sätt. Förr var det ”gubben bakom skrivbordet” eller ”mannen med 

ett papper i handen”.  I dag är bilderna tagna under en debatt eller när en makthavare gör något, 

pratar eller gestikulerar. De står inte bara uppställda. Hur tidningarna väljer att publicera och 

framställa politiker har enligt författarna Becker, Ekecrantz och Olsson till boken Picturing 

politics förändrats på så sätt att tidningarna gått från att publicera bilder som politikerna ville 

skulle publiceras, till bilder som både journalister och politiker ville skulle publiceras, till bilder 

som journalisterna men inte politikerna ville skulle publiceras.87 Ett exempel som inte ingår i vår 

studie är 2012 års SD-skandal, den så kallade järnrörsskandalen. I tidningar och på internet 

publicerades film och bilder på när politiker från Sverigedemokraterna hotar och gör rasistiska 

uttalanden.88 Sådana bilder tror vi inte att politikerna själva skulle vilja att de publicerades, men 

journalisterna gjorde det ändå. 

En annan teori som vi hade var att fler celebriteter skulle visas på bild i tidningarna i dag. Vår 

teori stämde dock inte. Resultatet visar att det vanligaste motivet är exempelpersoner. Detta 

beror på att tidningarna vill att läsarna ska kunna identifiera sig med personerna på bilderna. De 
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 Sternvik (2007) s. 148 
86

 Ghersetti (2000) s. 141 
87

 Becker, Karin, Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (red.) (2000), Picturing politics: visual and textual formations of 
modernity in the Swedish press. Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ. 
88

 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sd-toppar-bevapnade-sig-med-jarnror, publicerad 2012-11-15 
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vill komma närmre läsarna.89 Enligt Mral och Olinder mottar nyhetsredaktionerna ett stort antal 

bilder varje dag, från exempelvis bildbyråer. Redaktionerna vill dock till så stor del som möjligt 

använda sig av egna fotografer och reportage. Reportagen ska gärna ha en tydlig 

personanknytning för att läsarna ska kunna identifiera sig med nyheternas aktörer.90 

De tidigare årtalen förekom det väldigt mycket tecknade illustrationer. Vi tror att detta beror på 

att det var ett billigare och snabbare sätt att bildsätta en artikel på. Vi har inte funnit några belägg 

för detta, men att göra en illustration gör ju att inte lika många behöver lämna redaktionen. I dag 

är många journalister multireportrar91 medan det förr var vanligare att fotograferna fotograferade 

och skribenterna skrev. Det krävdes alltså två reportrar för ett jobb.  

För varje undersökt årtal har andelen fotografier ökat. År 2012 var nästan alla bilder fotografier 

till skillnad från år 1992 då cirka 65 procent av bilderna var fotografier. Om vi ser till pressens 

historia hittar vi inte samma form av layout för hundra år sedan. Det fanns bland annat inte 

möjlighet att trycka i färg.92 Inte heller år 1992 fanns samma möjlighet att trycka i färg som det 

gör i dag. Då fyllde kanske en svartvit illustration sitt syfte lika väl som ett svartvitt fotografi. 

I dagens tidningar finns många närbilder på personer. Enligt Björkvall kräver blickar någonting 

av läsaren, och därför blir interaktionen mellan läsare och bild större.93 Enligt Eyetrack-studien 

drar ansikten till sig läsarnas blickar.94   

 

6.3 Bildernas samspel med texten 

Att bilden och texten säger precis samma sak, att de har samspelet pellemetare, var inte vanligt 

något av de undersökta årtalen. Håkan Rodén förklarade att idealet för UNT var att texten skulle 

berätta någonting och bilden ytterligare någonting.95 Samspelet avbyte var totalt sett vanligast i 

de båda tidningarna, speciellt år 2012. Vi tror att förklaringen till 2012 års många avbyten kan 
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 Håkan Rodén, bildchef Upsala Nya Tidning, intervju 2012-11-22 
90

 Mral & Olinder (2011) s. 92 
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 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.) (2008), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 4., 
[omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, s. 150 
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 Sparks, Colin & Tulloch, John (red.) (1999), Tabloid tales: global debates over media studies, Rowman & 
Littlefield, Lanham, Md., s. 17 
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 Björkvall (2009) s. 151 
94

 Poynter Institute (2004), Eyetrack III, s. 111 
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 Håkan Rodén, bildchef Upsala Nya Tidning, intervju 2012-11-22 
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Bild 4. UNT söndag 7 oktober 2012, del 1, 

Bilden, s. 32 

vara de många närbilderna på personer. En närbild är inte ett komplement till texten utan den 

visar bara hur personen ser ut.96 

 

6.4 Bildernas storlek 

Vi har räknat bildens andel av ytan i 2792 artiklar. Vår undersökning visar att texten tog upp en 

större yta än vad bilden gjorde i de flesta av tidningarnas artiklar. Det beror på att vi har räknat 

alla tidningens artiklar, även de utan bild. I dessa blir ju självklart texten större, vilket leder till 

att fler artiklar har större andel text än bild. Anta att en av elva artiklar på en sida har bild. Tio av 

dessa är små notiser utan bild och en är en nyhetsartikel med en stor bild. Resultatet visar då att 

texten är större än bilden i tio fall, trots att bilden i den elfte artikeln kanske tar upp mer än halva 

sidan. Resultatet blir på så vis missvisande. Vi skulle ha mätt bildens utrymme jämfört med 

textens utrymme på varje tidningssidas satsyta istället för i varje enskild artikel. 

Utifrån vår undersökning kan vi se att de små 

bilderna blivit vanligare, men också att bilder i dag 

lyfts fram på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare. 

År 2012 har UNT en sida kallad ”Bilden”, se Bild 4. 

Denna sida, antingen en helsida eller ett uppslag, är 

täckt av en stor bild. Bilden kan vara insänd av en 

läsare, tagen av tidningens egen fotograf eller inköpt 

av en bildbyrå. Bilder som rymde en hel sida 

förekom inte år 1992 eller år 2002. Sidan ”Bilden” 

är i dag UNT:s mest läsa sida.97 Detta är ett tydligt exempel på att bilder lockar läsare.  

Layout styr tidningarnas innehåll i stor utsträckning i dag. Många tidningar, exempelvis DN och 

UNT, använder sig av färdiga mallar, både vad gäller de enskilda tidningssidorna samt för hela 

tidningen. Redan på morgonen ritas tidningen upp på en whiteboardtavla för att fotografer och 

skribenter ska se vad som förväntas av dem under dagen. I dag redigeras sidorna utifrån uppslag 

hellre än enskilda sidor. Tabloidformatet kräver en annan struktur.98 
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 a.a., 2012-11-22  
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 Håkan Rodén, bildchef Upsala Nya Tidning, intervju 2012-11-22 
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 Sternvik (2007) s. 168 
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6.5 Bildernas placering och källa 

Bildernas placering på tidningssidan har från år 1992 till år 2012 flyttats nedåt och åt höger. 

Varför har vi inte kommit fram till. Vi tror dock att man blivit mer medveten om att balansera 

tidningens visuella element och att skapa en rytm. Det visuella materialet får ändå så mycket 

plats i dagens tidningar att de inte behöver ligga överst för att synas och dra till sig blickar.  

Källan till bilderna, antalet bylines, var år 1992 ganska få, för att år 2002 och år 2012 öka något. 

Att ökningen inte var större tror vi beror på de många små närbilderna. Det skulle bli för plottrigt 

om alla dessa små bilder skulle ha byline. Däremot har vi i vår studie observerat att bildbylines i 

dag blivit vanligt. De tidigare årtalen fanns dessa inte representerade, inte ens i reportagen eller i 

anslutning till de stora bilderna. I dag är tidningarna bättre på att framhäva den enskilda 

fotografen. Fotografen och den enskilda journalisten fungerar som ett varumärke för 

tidningen.99 Detta är någonting som även Ingela Wadbring har kommit fram till i sin 

undersökning om journalistikens kommersialisering. Enligt Wadbring är det intressant att se hur 

journalistkårens stora namn blir som egna varumärken för tidningarna.100 

 

6.6 Tabloidiseringen 

Hur mycket av tidningarnas utveckling och förändring inom bildanvändning som beror på 

tabloidiseringen och hur mycket som har förändrats av tiden är svårt att säga. Vår studie 

innefattar två tidningar som gick över till tabloidformat ungefär samtidigt. Utifrån vår studie kan 

vi se att DN och UNT har utvecklats på liknande sätt. Vi vet dock inte om deras utveckling hade 

följts åt även om de hade gått över till tabloidformat vid olika tidpunkter. Vad vi kan se i 

efterhand är att det hade varit intressant att titta på ytterligare två tidningar, som antingen hade 

gått över till tabloidformat några år tidigare eller senare än vad DN och UNT gjorde. 

Enligt exempelvis Allan101, Ghersetti102 och Sternvik103 blir medierna mer och mer 

kommersialiserade och sensationsinriktade. De mjuka nyheterna ersätter de hårda. Wadbring 
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 Hvitfelt & Nygren (2008) s. 139 
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Intervju om Wadbrings bok Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?, 
http://www.ltu.se/org/kkl/Nyheter-och-aktuellt/Ingela-Wadbring-och-myten-om-kommersialisering-1.93124 
(hämtad 2013-01-06) 
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 Allan (2004) s. 205-206 
102

 Ghersetti (2000) s. 1, 11, 18 
103

 Sternvik (2007) s. 20-21 
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håller dock inte alls med om att det skulle vara på det sättet. Enligt henne handlar det 

övervägande innehållet i dagstidningarna fortfarande om politik, ekonomi och olyckor, det är 

flest så kallade hårda nyheter.104 Wadbring menar att journalistiken inte alls har förändrats 

särskilt mycket sedan 1980-talet. Att bilderna har ökat i antal menar hon antagligen beror på en 

förändrad tryckteknik, snarare än en ökad kommersialisering.105 

 

6.7 Slutsatser 

Uppsatsens frågeställningar löd: 

- Hur har dagspressens bildanvändning förändrats från fullformat till tabloidformat? 

- Vad finns det för förklaringar till att bildanvändningen förändrats på det här sättet? 

- Vilken betydelse har detta fått? 

Utifrån resultatet ser vi att bildernas storlek inte har ändrats speciellt mycket de senaste 20 åren, 

trots att sidstorleken halverades i och med formatbytet. Bildernas utrymme jämfört med textens 

utrymme på satsytan har ökat och fler artiklar är bildsatta i dag jämfört med år 1992 och år 2002. 

Samspelet mellan bild och text är inte lika slaviskt år 2012 som de tidigare årtalen. Fotografen är 

friare men har större ansvar. En typ av bild som ökat väldigt mycket är närbilder, speciellt på 

sportsidorna som överhuvudtaget har flest bilder i dag. Tidningarna har under alla tre årtal 

använt sig av egna fotografer i stor utsträckning, men år 2012 har även det inköpta materialet 

blivit vanligt.  

Bildanvändningen har förändrats sedan formatbytet och en förklaring kan vara att man tvingades 

layouta på ett annat sätt. Det är mer mallat idag, både tidningssidorna och hela tidningarna. Vissa 

bilder passade inte lika bra för det mindre formatet och därför måste man komma närmre 

motiven för att se vad bilderna föreställer. Mallarna gör att tidningarna ibland tycks vara tvungna 

att blåsa upp bilder som egentligen inte är av så stort intresse, bara för att mallen säger att bilden 

ska vara stor. Men mallarna har också underlättat för fotograferna och skribenterna som vet vad 

som förväntas av dem. Layouten blir också tydligare och mer läsvänlig. 
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 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/102996?programid=2792 
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 http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/journalisternaharblivitmerprofessionella.5. 
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Det är svårt att tyda vilka förändringar som beror på formatbytet och vilka som beror på tiden, 

moderniseringen och den tekniska utvecklingen. Fotograferna som yrkeskår har blivit mer 

professionella. I dag är det en större bredd på fotografierna och många gånger också bättre 

kvalité. Ekonomiska orsaker har gjort att många redaktioner har fått skära ned på anställda. Färre 

på redaktionen och färre fotografer har lett till att man noggrannare får sålla sina jobb. Man tar 

de jobb som har en förutsättning att bli en bra bild. Således har bilderna fått bättre kvalité och 

större bredd. Samtidigt som fotograferna blivit färre ökar kravet på multijournalistik på 

dagstidningarnas redaktioner. När tidningarna gick över till tabloidformat ökade läsarantalet. 

Tidningen blev läsvänlig och plötsligt fick man plats två vid frukostbordet.  
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Bilaga 1: Kodschema 1 – Bild som analysenhet  

 

V1 ID  

V2 KodarID  

1. Emelie och Lina  
2. Emelie  
3. Lina  

V3 Datum  

V4 Vilken tidning  

1. DN  
2. UNT  

V5 År  

1. 1992  
2. 2002  
3. 2012  

V6 Veckodag  

1. Söndag  
2. Måndag  
3. Tisdag  
4. Lördag 

V7 Del av tidning 

1. Framsida  
2. Nyhetsdel – inrikes  
3. Nyhetsdel – utrikes  
4. Ekonomidel  
5. Kulturdel  
6. Sportdel  
7. Bostadsdel  
8. Jobbdel  
9. DN Sthlm  
10. På Stan  
11. Resor  

12. Familjedel 
13. Lördags-/söndagsdel  
14. UNT Leva 

15. Annan  

V8 Bildens placering på sidan  

1. Överst till vänster  
2. Överst i mitten  
3. Överst till höger  
4. Mitten till vänster  
5. Mitten i mitten  
6. Mitten till höger  
7. Nederst till vänster  
8. Nederst i mitten 
9. Nederst till höger  

V9 Typ av bilder  

1. Närbild  
2. Halvbild  
3. Helbild  
4. Miljöbild  
5. Illustration/målning  
6. Nyhetsgrafik  
7. Annan  

V10 Antal personer på bilden  

1. En person  
2. Två personer  
3. Flera personer  
4. Ingen person  

Motiv  

V11 Politiska personer  

1. Ja  
0. Nej  



 
 

V12 Makthavare  

1. Ja  
0. Nej  

V13 Celebriteter  

1. Ja  
0. Nej  

V14 Kulturella personer  

1. Ja  
0. Nej  

V15 Exempelpersoner  

1. Ja  
0. Nej  

V16 Djur  

1. Ja  
0. Nej  

V17 Barn  

1. Ja  
0. Nej  

V18 Ting  

1. Ja  
0. Nej  

V19 Sport  

1. Ja  
0. Nej  

V20 Olyckor/Lidande  

1. Ja  
0. Nej  

V21 Annan  

1. Ja  
0. Nej  

V22 Bildens utrymme i jämförelse med 

textens utrymme i artikeln  

1. Bilden är större än texten  
2. Bilden och texten är lika stora  
3. Texten är större än bilden  

V23 Bildernas storlek  

1. Små (yta upp till 1000 mm2)  
2. Mellan (1001 mm2 – 15 000 mm2)  
3. Stora (15 001 mm2 eller större)  

V24 Hur bilden samspelar med texten  

1. Avbyte  
2. Förankring  
3. Pellemetare  

V25 Bildens källa  

1. Tidningens fotograf  
2. Tidningens arkiv  
3. Bildbyrå  
4. Går ej att säga  
5. Annan 

V26 Är bilden tagen inrikes eller utrikes?  

1. Inrikes  
2. Utrikes 
3. Går ej att säga  

 

  



 
 

Bilaga 2: Kodschema 2 – Artikel som analysenhet 

 

V1 ID  

V2 KodarID  

1. Emelie och Lina  
2. Emelie  
3. Lina  

V3 Datum  

V4 Vilken tidning  

1. DN  
2. UNT  

V5 År  

1. 1992  
2. 2002  
3. 2012  

V6 Veckodag  

1. Söndag  
2. Måndag  
3. Tisdag  
4. Lördag 

V7 Del av tidning  

1. Framsida  
2. Nyhetsdel – inrikes  
3. Nyhetsdel – utrikes  
4. Ekonomidel  
5. Kulturdel  
6. Sportdel  
7. Bostadsdel  

8. Jobbdel  
9. DN Sthlm  
10. På Stan  
11. Resor  
12. Familjedel  
13. Lördags-/söndagsdel  
14. UNT Leva  
15. Annan  

V8 Artikeltyp  

1. Puff  
2. Notis  
3. Nyhetsartikel  
4. Reportage  
5. Personporträtt  
6. Ledare  
7. Signerad ledare  
8. Debatt  
9. Krönika/kolumn  
10. Recension  
11. Annan  

V9 Antal bilder  

1. En bild  
2. Två bilder 
3. Flera bilder 
4. Inga bilder 

V10 Tar bilderna eller texten störst plats 

1. Bilderna 
2. Texten 
3. Lika stora 

 

 

  



 
 

Bilaga 3: Tolkningsregler och kodningsprinciper för kodschema 1 och 2 

 

Del av tidning där bilden förekommer: Framsida, nyhetsdel inrikes, nyhetsdel utrikes, 

ekonomidel, kulturdel, sportdel, bostadsdel, jobbdel, Stockholm/Uppsala (lokalt), DN På Stan, 

resor, familjedel, lördags-/söndagsdel och UNT Leva. Om bilden förekommer i någon del av 

tidningen än de tidigare nämnda har bilden kategoriserats under variabeln annan. 

Bildens placering: Vi har delat upp tidningssidan i nio rutor. Vi räknar bildens 

placering utifrån var bilden tar upp störst del av ytan, till exempel överst till 

höger eller mitten mitten. Vi använder oss alltså av ”huvudandelsprincipen” – 

där huvuddelen av bilden placeras.108 

Typ av bild: Närbild (endast personens ansikte och axlar syns, kan också vara närbild av ting). 

Halvbild (personen syns till midjan), helbild (person syns i helfigur, eller helbild av ting) 

miljöbild (personer kan förekomma, men är inte i fokus), illustration (tecknade bilder), 

nyhetsgrafik (exempelvis diagram) och annan.  

Antal personer på bilden: Ingen person, en person, två personer, flera personer. Vi har räknat 

det antal personer som är i fokus. Personer som syns otydligt i bakgrunden av en halvbild har vi 

exempelvis inte räknat.  

Bildens motiv: I Bildens retorik i journalistiken skriver författarna Mral och Olinder om motiv 

som argument.109 Vissa motiv vi har valt som variabler, till exempel olyckor/lidande och barn, är 

hämtade ur boken. Andra motiv är: politiska personer, makthavare, celebriteter, kulturella 

personer, exempelpersoner, djur, ting, sport och annan. Var gränsen mellan celebritet och 

kulturell person går är svårt att avgöra. Vi stötte inte på många celebriteter i vår undersökning, 

men en av dem var Kim Kardashian. Vi räknade exempelvis Carina Berg som kulturell person. 

Bildens utrymme jämfört med textens: Vi har kollat på varje enskild bild och om den är större 

än, mindre än eller lika stor som texten.  

                                                           
108

 Esaiason (2012) s. 207 
109

 Mral & Olinder (2011) s. 37 



 
 

Bildens storlek: Bilderna är indelade i små, mellan eller stora utifrån samma mått som Lindkvist 

och Westerlund använde i sin kandidatuppsats Bilderna växer i dagspressen.110 Små bilder är 

bilder upp till 1000 mm², mellanbilder är 1001- 15 000 mm² och till stora bilder räknas de som är 

15 001 mm² eller större. 

Hur bilden samspelar med texten: Här har vi utgått från Björkvall och tre olika typer av 

samspel han beskriver: avbyte, förankring och pellemetare.111 

- Avbyte: texten säger något som inte framgår av bilden. 

- Förankring: texten leder läsaren mellan bildens innehåll och tillför ytterligare 

information. 

- Pellemetare: text och bild säger samma sak.  

När vi bedömt bildens samspel med texten har vi läst rubrik, ingress och brödtext och kollat hur 

bilden samspelar med dessa.  

Bildens källa: Tidningens egen fotograf/grafiker, tidningens arkiv, bildbyrå, annan och går ej att 

säga.  

Var bilden är tagen: Inrikes, utrikes och går ej att säga. Ibland fick vi läsa lite av artikeln för att 

kunna säga var bilden är tagen.   

Typ av artikel där bilden ingår: Puff, notis, nyhetsartikel, reportage, personporträtt, ledare 

signerad ledare, debatt, krönika/kolumn och recension. Om bilden förekommer i en annan typ av 

artikel än de tidigare nämnda har bilden kategoriserats under variabeln annan.  

 

  

                                                           
110

 Lindkvist & Westerlund, 2010 
111

 Björkvall, 2009, s. 24-25 



 
 

Bilaga 4: Antalet sidor i UNT, 1992-2012 

 
Totalt = antal sidor i hela tidningen. 

De olika delarna = antal sidor med redaktionellt material. Annonssidor/börssidor etc. räknas 

alltså inte in i dessa. 

UNT 1992        

Lördag 

Totalt: 48 
Nyhetsdel: 17 
Ekonomi: 2 
Kultur: 2 
Lördag: 5 
Sport: 4 

Måndag 

Totalt: 28 
Nyhetsdel: 10 
Kultur: 2 
Sport: 6 

Tisdag 

Totalt: 32 
Nyhetsdel: 12 
Ekonomi: 3 
Kultur: 2 
I trafiken: 3 
Sport: 2 

UNT 2002 

Lördag 

Totalt: 52 
Nyhetsdel: 13 
Ekonomi: 1 
Kultur: 3 
Resor: 1 
Bostad: 2 
Sport: 3 

Måndag 

Totalt: 32 

Nyhetsdel: 12 
Kultur: 2 
Sport: 5 

Tisdag 

Totalt: 32 
Nyhetsdel: 13 
Ekonomi: 1 
Kultur: 2 
Trafik: 2 
Sport: 6 

UNT 2012 

Söndag 

Totalt: 36+24 (kultur)= 60 
Nyhetsdel: 16 
Ekonomi: 2 
Bilden: 1 
Kultur: 12 
Sport: 5 

Måndag 

Totalt: 32+16 (kultur)= 48 
Nyhetsdel: 16 
Bilden: 1 
Ekonomi: 2 
Kultur: 4 
Sport: 5 

Tisdag 

Totalt: 24+24 (kultur)= 48 
Nyhetsdel: 14 
Ekonomi: 2 
Kultur: 6 
Leva: 2 
Sport: 5 

  



 

Bilaga 5: Antalet sidor i DN, 1992-2012 

 
Totalt = antal sidor i hela tidningen. 

De olika delarna = antal sidor med redaktionellt innehåll. Annonssidor/börssidor etc. räknas 

alltså inte in i dessa.

DN 1992 

Söndag 

Totalt: 70 
Nyhetsdel: 14 
Kultur: 6 
Söndag: 7+2 (resor) 
Sport: 5 
Jobb: 2 

Måndag 

Totalt: 48 
Nyhetsdel: 13 
Kultur: 5 
Ekonomi: 2 
Sport: 6 
Jobb: 1 

Tisdag 

Totalt: 52 
Nyhetsdel: 13+4 (sport) 
Kultur: 6 
Ekonomi: 3 
Jobb: 1 

DN 2002 

Söndag 
Totalt: 86  
Nyhetsdel: 14 
Kultur: 10 
Ekonomi + Sportdelen: 16 (8 ekonomi + 5 sport) 
Resor: 4 
Bostad: 5 
Jobb: 1 

Måndag 

Totalt: 42 

Nyhetsdel: 11 

 

 

Kulturdelen: 6 
Ekonomi inklusive Konsument: 6 

Sport: 8 

Tisdag 

Totalt: 46 
Nyhetsdel: 13 
Kultur: 7 
Ekonomi: 7 
Sport: 4 

DN 2012 

Söndag 

Totalt: 
28+12(sport)+36(kultur)+16(jobb)+40(sön&
resor) = 132 
Nyhetsdel: 19 
Sport: 12 
Kultur: 12 
Ekonomi: 4 
Jobb: 4 
Söndag: 18+10(resor) 

Måndag 

Totalt: 24+20(sthlm&sport)+20(kultur) = 64 
Nyhetsdel: 21 
Kultur: 12 
Ekonomi: 6 
Sport: 6 

Tisdag 

Totalt: 24+16(sthlm+sport)+24 = 64 
Nyhetsdel: 21 
Kultur: 14 
Ekonomi: 5 
Sport: 5



 
 

Bilaga 6: Intervjuguide 

 
Vi inleder intervjun med att kort berätta om vår uppsats och syftet med intervjun. 

Tema 1: Fakta om intervjupersonen 

- Vad jobbar du med? 

- Hur länge har du jobbat på UNT? 

- Hur länge har du jobbat som bildchef? 

- Vad är dina dagliga uppgifter? 

- Vad är din uppgift som bildchef? 

Tema 2: Fakta om tidningen 

- Tidningarnas mått 1992, 2002 och 2012. 

- Hur många jobbade med bild på UNT 1992, 2002 och hur många jobbar med det i dag? 

Tema 3: Från broadsheet till tabloid 

- När gick tidningen över till tabloidformat? 

- Varför? 

- Vad blev de största förändringarna? 

- Vad har tabloidiseringen haft för betydelse för tidningen? 

- Vad har tabloidiseringen haft för betydelse för bildanvändningen? 

- Vad ser du som bildchef som den största förändringen inom bildanvändning på er 

redaktion från 1992 till i år, 2012? 

- Har antalet läsare förändrats från broadsheet till tabloidformat? 

- Är formatbyte ett strategiskt val eller är det framtvingat? Ekonomiska faktorer? 

Modernisering? 

- Bildpolicy då/nu? Kan vi få ett utdrag? 

- Hur gjorde ni om er bildpolicy vid formatbytet? 

- Satsning på bildredaktionen? 

- Förändringen inom bildpubliceringen, hur mycket av det är en konsekvens av formatbytet 

och hur mycket är en konsekvens av tiden? 



 
 

Tema 4: Tidningens bilder 

- Har storleken på era bilder förändrats? Hur då? Varför? 

- Vilka bilder är det som får störst plats? Vilken typ av bilder? Motiv? 

- Hur har bilderna förändrats de senaste 20 åren? 

- Vem bestämmer vilka bilder som tas med? 

- Hur görs urvalet? 

- Vem fotograferar? Skribent? Fotograf? 

- Bildbyråer? Arkivbilder? 

- Hur bestäms var på sidan bilden ska placeras? 

- Varför är det fler och större bilder i dag? 

- Vilket tilltal vill ni ge läsarna? 

- Vilka intryck vill ni att läsarna ska få? 

- Hur samverkar bilden med det redaktionella innehållet? 

- Har det blivit mer sensationella bilder? 

- Vad får ni för reaktioner på era bilder från läsare? 

- Har fotografens frihet blivit större eller mindre? Varför? 

- Hur bygger ni upp er tidning med bilder? Kontraster? Varannan stor, varannan liten för 

att skapa rytm? 

- Förankring, avbyte eller pellemetare? Hur tänker ni när ni väljer en bild till en text? 

- Hur ska bilden samspela med texten?  

- Vilka bilder hamnar på förstasidan? Varför? 

- Vilka bilder blir puffar? 

- Från Reinfeldt till Beyoncé? 

Tema 5: Bildchefens egna observationer 

- Vad har du sett för förändringar under dina år som bildchef? 

- Vad tycker du skulle vara intressant för oss att titta på? 




