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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilka sätt bildjournalistiken har förändrats mellan 

1993 och 2015. Med utgångspunkt i tidigare forskning, som visar att bilder tar allt större plats 

i tidningarna, genomförs denna studie för att även påvisa andra mönster eller förändringar: 

hur könsrepresentationen ser ut på bild, vilka artikeltyper som bildsätts samt bildernas 

ursprung. Studien utförs med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys på två rikstäckande 

tidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Totalt fungerar 46 tidningsexemplar och 6841 

bilder som underlag i undersökningen, där resultaten bland annat analyseras utifrån teorier om 

bildernas relevans i tidningen. 

 

Liksom tidigare forskning visar resultaten att bilderna har tagit allt mer plats, då de blivit både 

fler och större över tid. Det går också att utläsa förändring i bildsättningen av olika 

artikeltyper, där bilder i faktarutor är en av de typer som har ökat kraftigast. Resultatet visar 

också att bilder i större utsträckning köps in från bildbyråer, medan bilder från egna fotografer 

blivit färre. Representationen av män och kvinnor på bild har blivit något jämnare, även om 

det fortfarande är en stor klyfta mellan dem.  

 

Nyckelord: Aftonbladet, Bildanalys, Bildgenre, Bildjournalistik, Dagens Nyheter, 

Fotografier.  
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 
Bilder berättar på ett sätt som inte text kan och utan dem skulle journalistiken inte 

vara den samma. Utan bilder som lockar till läsning, förklarar, förtydligar eller 

förstärker vore nog papperstidningen tyngre att ta sig an. Faktum är att tidningens 

bilder över tid har kommit att få en allt större betydelse (Olson, 2001; Nilsson & 

Severinsson, 2001) och i dag är det inte främmande med bilder som täcker stora delar 

av ett uppslag. Det har inte alltid sett ut på det här viset, men liksom allt annat formas 

även bildjournalistiken av den tid vi lever i. 

 

De senaste årtiondena har kommit att ändra dagstidningarnas förutsättningar i och 

med begränsade resurser, ökad mediekonkurrens och förbättrad teknik (Appelgren & 

Leckner, 2013, s.50). I västvärlden har man fruktat tidningsdöden i över ett 

decennium och i och med nya digitala medieplattformar stöter papperstidningen på 

hård konkurrens om sin publik (Siles & Boczowski, 2012, s.2). Medieklimatet är 

tufft, särskilt för papperstidningen som behöver särskilja sig från konkurrenterna för 

att inte dö ut (Appelgren & Leckner, 2013, s.50).  

 

Bilder är ett kraftfullt journalistiskt verktyg och det finns tidigare forskning som 

visar att bilderna växer, både till ytan och antalet – men på vilka andra sätt har 

bilderna ändrats? Hur har egentligen bildjournalistiken formats av de senaste två 

årtiondena? I denna studie undersöks bildernas utrymme, källa, genusperspektiv på 

vilka som syns på bild samt förändringar i bildsättningen av olika artikeltyper. Under 

nästa rubrik beskrivs bildjournalistikens bakgrund och utveckling på ett mer 

ingående sätt. 

 

1.2 Bakgrund 

Bildjournalistik är en gammal företeelse. Redan innan kameror var ett alternativ, 

bildsattes tidningarna med hjälp av xylografer. Xylografen tecknade först ned bilden 

som sedan höggs ut i trä för att till sist kunna tryckas i tidningen. (Johannesson, 

1982, s.11). Fram till mitten av 1800-talet var xylografi den illustrationsmetod som 
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dominerade i tryckt press (Frick, 2015). Därefter uppdaterades bildtrycksmetoderna 

till rasterklichéer, även kallade autokliché. Det var en metod som liknade xylografin, 

men som blev mer precis i sin återgivning av bilden (Ridderstad, 2015; Frick, 2015). 

 

Den moderna journalistiken i Sverige kom i samband Lars Johan Hiertas grundande 

av Aftonbladet, 1830, och blev en del av vardagen för gemene man (Weibull, 2015). 

Att tillsätta bilder som komplement till text var inte uppskattat av alla, utan ansågs 

länge som mindre seriöst bland flera av dagstidningarna (Olsson, 2001, s.40). 

Dagens Nyheter väntade så pass länge som till 1902 med att publicera sitt första 

fotografi. Bildernas ankomst i tryckt press kan jämföras med det paradigmskifte som 

senare uppstod då de första etersända tv-bilderna kom på 50-talet (Olson, 2001, s. 

41).   

 

När kamerorna kom i bärbart format ville tidningarna, precis som i dag, vara 

innovativa. För att kunna leverera den bästa tidningen som skulle generera 

försäljning av lösnummer krävdes bra bildmaterial (Jonsson, 2015). Efter första 

världskriget lade storstadstidningarna mycket tid och pengar på att skicka ut 

fotografer i land och rike. Efter andra världskriget gjorde landsortstidningarna 

detsamma – allt för att få de bästa bilderna (Olson, 2001, s. 55). Kanske bidrog 

nyhetens behag av bildernas förekomst i tidningarna till att detta blev 

bildjournalistikens glansdagar. Några av de äldre yrkesutövarna menar att 

bildjournalistiken i dag är död, och att yrket kan utföras av vem som helst då 

tekniken nu är så lätthanterlig (Olson, 2001, s. 58-59). Det kan tyckas vara en 

dramatisk slutsats då tidningarna fortsätter att fyllas med stora, högupplösta och 

skarpa bilder. Även om vissa bilder i dag mer kan ses som en visuell och grafisk del 

av layouten än nyhetsjournalistik, så har bilderna fortfarande en betydande roll 

(Olson, 2001, s. 59).  

 

Dagstidningen som fenomen är runt 400 år gammal, och det är inte första gången den 

stöter på nya, konkurrerande medier. Både radion och tv:n sågs som stora 

konkurrenter om tidningens läsare och många misstänkte att tidningen skulle dö ut 

inom en snar framtid. Nu vet vi att varken radion eller tv:n blev de stora hoten man 

först anat, utan att de i dag lever tillsammans i en slags symbios. Dagens Nyheter 
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övergick från det äldre formatet broad-sheet till tabloid år 2004. Aftonbladet har 

däremot tryckts i det mindre tabloidformatet sedan 1930-talet (KB.se, 2015). Utöver 

förändring med formatövergång, har många tidningar skapat möjligheter i andra 

kanaler med exempelvis webbupplagor och webb-tv.  

 

I början av 1990-talet introducerades www (World Wide Web), en ny plattform som 

senare banat väg för tidningar i digital form och sociala medier (Hadenius, Weibull 

& Wadbring, 2011, s. 116). En majoritet av svenska tidningar tillförde en 

webbupplaga till sitt tidigare utbud ganska snart efter att Aftonbladet var först ut på 

marknaden, år 1996 (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s. 386-387). I dag finns 

internet och webbtidningarna ständigt tillgängliga i våra mobiler och datorer. Det 

oändliga utrymmet online och möjligheten till interaktivitet, bildspel och kollage har 

lett till förändringar inom tryckt bildjournalistik (Findahl, 2013, s. 93). Ofta är det 

den snabba tekniska utvecklingen som påverkar förändringen av våra medier, både 

tryckta och andra plattformar (Appelgren & Leckner, 2013, s. 42-43). 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Papperstidningarna har utvecklats mycket de senaste decennierna med bland annat en 

rad innehållsliga förändringar. Dessa förändringar påverkar bilderna i stor 

utsträckning, då tidigare forskning tyder på att bilderna får ta allt mer plats. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur bildernas omfattning förändrats i Dagens Nyheter 

(morgontidning) och Aftonbladet (kvällstidning) sedan år 1993 till 2015, samt att 

undersöka bildernas ursprung, vilka artikeltyper som bildsätts och hur 

könsfördelningen ser ut på bilderna. Med hjälp av frågeställningarna nedan ska 

denna uppsats undersöka på vilka sätt denna bildökning har påverkat 

bildjournalistiken. 

 

1. Hur har antalet bilder i Dagens Nyheters och Aftonbladets tryckta upplaga 

förändrats mellan åren 1993 och 2015?  

a) Vilka förändringar går att se i bildernas ursprung? 

b) Hur många män respektive kvinnor gestaltas i tidningarnas bilder? 

c) Hur fördelas bilderna mellan olika artikeltyper? 

2. Hur har storleken på bilderna förändrats mellan år 1993 och år 2015? 



4 

 

1.4 Hypotes  
Med tidigare forskning som grund vet vi att majoriteten av bilderna, i både DN och 

Aftonbladet, blivit fler och större mellan åren 1993 och 2015. Vi har en tes om att 

DNs bildjournalistik genomgått en större förändring än Aftonbladets, i och med sin 

formatövergång till tabloid (Andersson, 2013). Baserat på kandidatuppsatsen 

Bilderna växer i dagspressen (2010) tror vi oss även kunna se en substantiell ökning 

av inköpta bilder från bildbyråer, med tanke på digitalisering och tidsbrist på 

redaktionerna (Lindkvist & Westerlund, 2010). Vi har också en teori om att få se en 

jämnare könsfördelning av de som syns på bilderna. Detta grundar vi på den ökade 

medvetenheten som råder i dag och den pågående samhällsdebatten om jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Den ökade medvetenheten, tror vi, leder till en mer sann 

representation av verkligheten snarare än den konstruktivistiska som rått historiskt 

sett. 

 

1.5  Definition av begrepp 
Nedan definieras vissa begrepp som används i uppsatsen. 

Artikeltyp – i denna studie har det undersökts vilka tidningskomponenter som blir 

bildsatta, detta kallar vi för artikeltyp. Exempel på sådana artikeltyper och 

komponenter är debattartikel, faktaruta, tidslinje och notis. 

Bild – när bild nämns syftar vi på fotografier. Begreppet exkluderar med andra ord 

illustrationer samt grafik. 

Egen fotograf – i resultatdelen finns variabeln egen fotograf. Denna variabel 

används för att visa källa/ursprung till den tagna bilden. Egen fotograf innebär att 

bilden har en fotografs byline utskriven. 

Faktaruta – en faktaruta kan vara en del av en nyhetsartikel men ändå bedömas som 

en egen komponent. Till exempel: om en nyhetsartikel har en faktaruta som i sin tur 

innehåller en bild, har faktarutan markerats som bildsatt och inte nyhetsartikeln. 

Detta för att kunna bryta isär tidningens element och se vilka komponenter som 

bildsätts i störst utsträckning. 

Flytande medelvärde – det flytande medelvärdet används för att räkna ut en linjär trendlinje, 

för att undvika udda toppar och dalar och få en jämnare graf i diagram. I den här studien 

används den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen för en linje: y = mx + b 

(där m är lutningen och b är skärningspunkten i diagrammet.) 
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Fristående bild – en fristående bild är en bild som inte hör till någon 

tidningskomponent, utan figurerar ensam som bild – vanligtvis inskickade 

läsarbilder. 

Intersubjektivitet – använder vi i den här studien då det finns tidigare forskning att 

jämföra mot. Att bildernas ökning, i vissa delar av studien, anses som giltig kunskap 

och har prövats med hjälp av procedurer eller metoder som kan användas av flera.  

Nedslag – denna studie har genomförts med nedslag varje år 1993-2015, den 12 

mars. Med andra ord har en mätning gjorts varje år, och detta kallar vi för nedslag.  

Procentenhet – en förändring i procent innebär att förändringen motsvaras av en viss 

andel av utgångsvärdet, medan en förändring i procentenheter betyder skillnaden 

mellan två procenttal. 

Tablå/lista – tablåer och listor kan höra till en annan tidningskomponent, men bryts 

ut och bedöms som en egen komponent om den är bildsatt. 

Tidslinje – en tidslinje kan vara en del av en annan tiningskomponent, exempelvis en 

nyhetsartikel, men ändå bedömas som sin egen bildsatta komponent. 

Treårsmedelvärde – har vi använt i figur 1 och 4, för att minska påverkan av 

utgivningsdag eller andra faktorer som kan ge en högre felmarginal. Värdet räknas ut 

genom att addera året med föregående samt följande och därefter har totalen delats 

på tre. 

 

2. Tidigare forskning  
Det finns tidigare forskning som bland annat undersökt bildens utrymme och källa i 

den tryckta pressen. Den här uppsatsen kan komplettera tidigare forskning genom att 

fylla i med mätningar från de senaste åren inom bildernas utrymme, källa och 

bildsatta artikeltyper. Uppsatsen undersöker även könsrepresentationen på bild, för 

att få en bredare syn på hur bilderna har förändrats. Nedan nämns ett urval av den 

tidigare forskning som är relevant för denna studie. 
 

2.1 Bilderna växer i dagspressen  
I sin kandidatuppsats ”Bilderna växer i dagspressen” (2010) undersöker Ida 

Lindkvist och Mikael Westerlund bildens utrymme i Nya Wermlands-tidning, 

Gotlands Tidningar och Sydsvenskan under två perioder, en vecka under år 2000 och 

samma vecka år 2010. I sitt resultat kommer de fram till att bilderna blivit både fler 
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till antalet och större till ytan. Lindkvist och Westerlunds studie visar också att 

arkivbilder, bilder från bildbyråer och bilder utan byline ökat i de tre undersökta 

tidningarna. Den stora ökningen bland arkiv- och byråbilder tror man sig delvis 

kunna förklara med tidsbrist på redaktionerna. Uppsatsen berör även 

tabloidiseringen, eftersom två av de undersökta tidningarna bytt format till tabloid 

under undersökstillfällena. Dessa två tidningar hade samma markanta ökning av 

bilder, en ökning som inte var lika tydlig med den tidning som inte genomgått 

formatbyte under mätningarna. Lindkvist och Westerlund skriver om hur mallat 

tabloidformatet är, i jämförelse med fullformatet. Detta innebär bland annat att text 

och bild i större utsträckning får anpassa sig efter de bestämda layoutmallarna. 

 

2.2 Från fullformat till tabloid 

Under 2000-talet har i stort sett alla Sveriges dagstidningar gått från fullformat till 

tabloid. Medieforskaren Ulrika Andersson undersöker i sin rapport Från fullformat 

till tabloid (2013) formatets egentliga betydelse för nyhetsjournalistiken. Resultatet 

baseras på innehållsmässiga förändringar i totalt sju tidningar under tre nedslag, åren 

1990, 2000 och 2010. Rapporten visar att antalet bildsatta artiklar har ökat inom 

generellt sett alla ämnesområden sedan år 2000. Texterna krymper medan bilder, 

illustrationer och faktarutor tar allt mer plats. En stor förändring, menar Andersson, 

handlar just om bildpubliceringen. Bilder får betydligt mer utrymme år 2010, än 

under tidigare undersökningsår, särskilt i de tidningar som genomgått ett formatbyte. 

Trenden kan dessutom synas i tidningar som inte genomgått formatbyte, exempelvis 

Aftonbladet som tryckts i tabloidformat sedan 1930-talet. Däremot har inte samma 

stora bildökning skett i Jönköpingsposten, som trycktes i fullformat vid samtliga 

mätningar. Detta är med andra ord en utveckling som skulle kunna kopplas till 

tabloidformatet. Andersson påpekar däremot att det ofta inte finns någon direkt 

koppling mellan förändringar i innehållet och själva formatbytet, eftersom det är så 

många andra faktorer som spelar sin roll. Nämnvärt är dock att man hos Dagens 

Nyheter kunde se en kraftig ökning av bilder i samband med just tabloidövergången. 

 

Emelie Isacsson och Lina Bergling undersöker i sin kandidatuppsats ”Större, fler och 

personligare: Förändringen i två dagstidningars bildanvändning från fullformat till 

tabloid” (2012) hur bilderna har förändrats sedan tidningarnas formatbyte. Genom 
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analys av Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning åren 1992, 2002 och 2012 

jämför man förändringarna som skett över tid. Även detta resultat pekar på att en 

bildökning ägt rum under de senaste decennierna. Det är däremot svårt att säga hur 

mycket formatbytet har påverkat, menar författarna, eftersom de två undersökta 

tidningarna genomgick byte till tabloidformat ungefär samtidigt och att utvecklingen 

har sett liknande ut i båda tidningarna sedan dess. En av studiens slutsatser visar 

däremot att bildernas storlek inte har ändrats speciellt mycket de senaste 20 åren, 

något som skiljer sig från annan tidigare forskning, exempelvis Lindkvist och 

Westerlunds ”Bilderna växer i dagspressen” (2010). 

 

2.3 Genusrepresentation i tryckt press 

Linn Elmervik har undersökt hur representationen av kvinnliga och manliga experter 

ser ut i Aftonbladet och Svenska dagbladet. I sin kandidatuppsats ”Genus och 

expertrollen: En kvantitativ studie av könsfördelningen mellan experter i tryckt 

press” (2012) analyserar Elmervik bland annat hur ofta kvinnliga respektive manliga 

experter förekommer på bild och om de kommenterar olika sorters nyheter. 

Resultatet visar, liksom tidigare forskning, att kvinnor generellt sett är 

underrepresenterade i tryckt press (textmässigt) – trots att fördelningen är jämnare i 

dag än för 20 år sedan. Undersökningen visar också att kvinnliga och manliga 

experter bildsattes i ungefär lika stor utsträckning år 2012, medan kvinnliga experter 

syntes oftare på bild 1992. Detta var ett resultat Elmervik inte väntat sig, men skriver 

som tänkbar förklaring att tidningarna är medvetna om de patriarkala strukturerna i 

samhället och vill förändra detta. Hon menar också att en jämn könsfördelning kan 

vara extra viktig i bildmaterialet, eftersom det ofta är det första man ser. För att 

tidningen ska upprätthålla sin trovärdighet som objektiv nyhetsförmedlare är det 

därför viktigt att bilderna sänder rätt budskap.  

 

2.4 Pågående forskning  
Teknikutvecklingen har gjort det möjligt för tryckt press att vara kreativ i sin 

utformning. Trots den möjligheten har de tryckta tidningarna blivit alltmer låsta i sin 

utformning. Redan innan innehållet till tidningen är bestämt eller inhämtat så vet de 

anställda på tidningen hur många tecken varje text ska innehålla, hur bilderna ska 

sättas och hur stora de ska vara. Det ger ett mer förutsägbart utseende med dessa 
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standardlayouter och även denna företeelse påverkar vad som ska få komma med i 

den tryckta tidningen. Det som inte får plats i tryck får plats i webbupplagan, i och 

med tidningarnas flerkanalspublicering (Nygren, 2013, s. 276). 

 

Maria Nilsson, lektor i bildjournalistik, och Ingela Wadbring, professor i 

medieutveckling vid Mittuniversitetet, genomför i skrivande stund en liknande studie 

– men betydligt mer omfattande. Denna studie har begränsats till dagspressens 

förändringar i bildjournalistiken åren 1995-2015. Studien pågår till vintern 2016. 

Forskningsteamet kommer även att lyfta bildjournalisternas förändrade yrkesroll och 

deras arbetsprocesser på redaktionerna. Forskarna kommer även att undersöka hur 

publiken tolkar bilderna. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras de vetenskapliga teorier som kommer användas för 

att tolka och analysera studiens resultat. 

    

3.1 Kommersiella nyhetskriterier 
För att attrahera mottagarna finns det en del kriterier för vad nyheterna ska innehålla. 

De norska pressforskarna John Galtung och Marie Ruge sammanställde 1965 tolv punkter 

som anses avgörande för om händelser blir nyheter. Punkterna lyder som följande; Frekvens, 

Tröskelvärde, Entydighet, Meningsfullhet, Konsonans, Det oväntade, Kontinuitet, 

Komposition, Referens till elitnationer, Referens till elitpersoner, Personifiering och 

Negativitet (i Hvitfelt 1985, s. 103-104). 

 

Även den svenske medieforskaren Håkan Hvitfelt menar att flera faktorer påverkar 

värderingen av nyheter. Hans teorier går att applicera även på bilder som journalistiskt 

material. Hvitfelt menar att ”en händelse har störst chans att uppmärksammas av och 

presenteras i nyhetsmedierna om den bl.a. är enkel och entydig, handlar om enskilda personer, 

är sensationell eller överraskande, berör olika slags eliter, utspelas under kort tid men som del 

av ett tema, samt är viktig och dessutom negativ” (Hvitfelt 1985, s. 17-18). 

 

Men därtill kommer också de kommersiella nyhetskriterierna som Sigurd Allern (2012) kallar 

dem. Hans teori bygger på att redaktionerna av ekonomiska skäl måste prioritera vilka nyheter 
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de ska publicera. Den första punkten av fyra lyder: 

 

Ju större resurser i form av arbetstid, personal och pengar som krävs för att 

bevaka, följa upp eller avslöja något, desto mindre är chansen att det blir en 

nyhet (Allern, 2012, s. 245). 

 

Vilket går att applicera på både bild, text eller färdigformaterade nyheter från byråer. Det som 

blir för kostsamt för redaktionerna prioriteras bort. Allerns sista kriterium i listan för 

kommersiell nyhetsvärdering är följande: 

 

Ju mer den redaktionella strategin bygger på att väcka sensation för att fånga 

publikens uppmärksamhet, desto större är sannolikheten för en “medievridning” 

där underhållningselement blir viktigare än kriterier som relevans, saklighet och 

grundlighet (Allern, 2012, s. 245). 

 

Att väcka uppmärksamhet genom retoriskt starka element som bilder och sensationella 

rubriker och löpsedlar är allt vanligare i tabloidformatet, som de flesta svenska tidningar har i 

dag (Allern, 2012, s. 246).  

 

I de ovan nämnda forskarnas teorier går det att se varför bilderna med sin starka retorik ofta 

platsar under flera av kriterierna. 

 

3.2 Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning 
Josefine Sternvik gjorde år 2004 en forskningsöversikt vid institutionen för 

Journalistik och Masskommunikation som bland annat berör hur människor tar till 

sig innehållet i papperstidningar genom att mäta deras ögonrörelser över tidningars 

sidor och uppslag (Sternvik, 2004). Genom en sammanställning av sex studier, både 

nationella och internationella, genomförda mellan 1989 och 2004 har hon kunnat 

konstatera en rad beteenden som resultat av de olika studierna i en sammanfattad 

resultatdel. Hon konstaterar att forskarna är överens om att bilderna är vad som 

fångar läsarnas uppmärksamhet först på sidan. Hon menar att det går att utläsa att 

bilderna drar till sig läsare, och sedan leder dem vidare in i texten. Bilden kan också 

tjäna som ett komplement till texten. En av forskarna, Norbert Küpper, menar att en 
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bild till och med kan kompensera för en artikel som fått en “dålig placering” på 

tidningssidan. Han menade även att många läsare bläddrar förbi uppslag som helt 

saknar bilder. Däremot motsägs “placeringskompensationen” av en annan av 

forskarna, Sheree Josephsson. De är dock överens om att bilder fångar ögats 

uppmärksamhet snabbast på en tidningssida (Sternvik, 2004, s.11-16). Enligt den här 

forskningsöversikten kan det konstateras att bilderna talar direkt till mottagaren.  De 

begränsas inte i lika hög grad av tolkning eller språkliga faktorer som texten gör, och 

har därför ett starkt retoriskt tilltal till läsaren (Mral & Olinder, 2011, s. 97-100), 

något som väger tungt i dagens medier där det gäller att fånga läsarens 

uppmärksamhet. 

 

3.3  Tidskriftsdesign  
Eva Jais skriver i sin bok Tidskriftsdesign (2004) mestadels om tidskriftslayout, men 

hon berör också dagstidningar då de blir allt mer magasinlika. Hon menar att 

gränserna mellan “fint och fult” blir allt mer utsuddade. Rent historiskt sett så 

berättar hon om debatten som pågick under 40-talet då man var högst angelägen om 

att måna om folkbildningen och ansåg att veckotidningar var “fördummande”. Hon 

skriver om när man på 90-talet började blanda “högt och lågt” som man då sade, då 

Dagens Nyheter kom med sin kulturbilaga som blandade finkultur med populärkultur 

och därigenom ökade läsarantalet. Hon talar också om den re-design som många 

tidningar genomgick under 90-talet, då tidningarna fick en mer magasinlik form, med 

stora bilder. Hon menar att det beror på tekniken som utvecklats: tryckpressar, bättre 

färgåtergivning och mer visuellt medvetna läsare. Detta för att läsarna växt upp mer 

som “tittare” än som läsare, vilket är en utveckling som kan ha sin grund i 

konkurrensen från andra medier som hela tiden ökar. 

 

3.4 Genus  
Studien kommer kort att beröra genus. En av variablerna som finns med i 

kodschemat avser vilka som porträtteras i tidningarna. Ingen djupare analys av 

kontexten än så görs eftersom undersökningen är kvantitativ. Aspekten vägs ändå in i 

studien då den maskulina hegemoni som har rått och råder i nyhetsmedier är ett 

faktum (Edström, 2006; Beverly & Ross, 2006; Carter m.fl. 1998). Teorier om 

agenda setting och medialisering tyder på att medierna påverkar dels enskilda 
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individer men också samhället i sin helhet. Medierna har på det viset ett stort 

inflytande på hur individernas verklighetsbild ter sig. Medierna har tidigare 

reproducerat och cementerat könsroller (Ghersetti, 2012, s. 211-212).   

 

4. Metod och material 
I denna undersökning har en kvantitativ innehållsanalys tillämpats. Syftet med valet 

av forskningsmetod var att kunna koda och analysera ett så stort antal bilder som 

möjligt från Dagens Nyheter och Aftonbladet. Metoddelen är uppdelad i tre delar: 

(4.1) Material, urval och avgränsning, (4.2) metod samt (4.3) validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Material, urval och avgränsning 

Bilderna i de två utvalda tidningarna mellan 1993 och 2015 gav ett underlagsmaterial 

på totalt 46 tidningsnummer, under en period på 23 år vilket resulterade i ett underlag 

på omkring 6800 bilder. 

 

Tidsspannet 1993-2015 valdes för att kunna göra en jämförelse av hur många bilder 

som förekom innan webbtidningarna lanserades respektive nutiden. I augusti 1994 

var Aftonbladet först ut på den svenska marknaden med sin webbupplaga 

(Aftonbladet, 2015). Till en början var det bara kulturen som fanns på webben men 

det utökades relativt snart (Söderlund, 2000). Dagens Nyheters webbupplaga utkom 

två år senare, år 1996 (DN, 2015). 

  

Det valda datumet, 12 mars, för de 23 år som kodningen skulle genomföras på är 

utvalt på några olika premisser: datumet infaller ungefär i mitten av årets första 

halvår och datumet behövde te sig någorlunda representativt för en “vanlig dag” och 

i förlängningen en “vanlig dagstidning”. Detta för att undvika förekomsten av 

avvikande företeelser som; nyhetstorka under sommarmånader, sportlov, julhandel 

eller liknande. Trots den slumpmässigt utvalda dagen så blir underlaget ibland inte 

helt representativt då den 12 mars infaller olika veckodagar vilket kan ge icke-

representativa siffror. Dagens Nyheter har haft väldigt massiva helgupplagor med 

många delar, stora reportage och djupgående läsning vilket leder till fler sidor och 

fler bilder. Efter genomförd kodning insåg vi att materialet hade blivit mer 

representativt om vi valt en särskild veckodag att basera undersökningen på, 
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exempelvis första tisdagen i mars varje år. Detta för att undvika helgernas bild- och 

sidtoppar.  

 

Kodningen utfördes av samtliga bilder, däremot inte illustrationer eller grafik och 

inte heller bilder i annonsmaterial, tillhörande ordinarie tidningar och tillhörande 

bilagor. Kodningen har inte genomförts i de bilagor som förekommer som en 

engångsföreteelse för just den dagen, exempelvis söndagsbilaga, högskoleguide, DN 

Sthlm (som endast distribueras över ett begränsat geografiskt område). Tv-, skönhets- 

och inredningsbilagor har inte heller varit en del av urvalet eftersom de anses 

förekomma mer som reklamsyfte än av journalistiskt syfte. IT, sport, kultur, nöje och 

ekonomi är däremot bilagor, som senare blev integrerade i den ordinarie tidningen, 

där bilderna räknats med i kodningens urval.  

 

Större delen av insamling av material och kodning ägde rum på Kungliga biblioteket 

i Stockholm. Där fanns majoriteten av tidningsexemplaren vi ämnade undersöka 

inskannade på mikrofilm. Ett fåtal exemplar fanns dock inte lagrade, då biblioteket 

påbörjat en digitalisering av redan befintligt material och därför inte skannat in 

mikrofilmsversioner av tidningarna senare än 2013. Upplagorna från 2014 och 2015 

saknades. De allra senaste upplagorna, från 2015, fanns att tillgå via 

Stadsbibliotekets tidskriftsbibliotek där många nationella och internationella 

tidningar lagras i tre månader. Upplagorna från 2014 fanns lagrade på Statens 

biblioteksdepå i Bålsta, i väntan på att digitaliseras. Genom att koda dessa exemplar 

på plats i Bålsta kunde även de bli en del av underlaget. Utöver de två avvikande 

årtalen kunde resten av kodningen utföras i Mikrofilmsläsesalen på Kungliga 

biblioteket.  
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4.2 Metod 
För att genomföra den här undersökningen användes en kvantitativ metod (Nilsson, 

2013, s.111). Ett kodschema skapades (se bifogad Bilaga 1) och variablerna 

korrigerades och anpassades för att kunna besvara de frågor som låg som grund för 

hypotesen. En pilotundersökning genomfördes på en slumpvis utvald tidning. 

Kodschemat korrigerades därefter något innan insamlingen av material genom 

kodning kunde genomföras.  

 

Motivet var att genomföra undersökningen på fyra tidningar: två morgontidningar 

och två kvällstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen, vilket senare begränsades till Sveriges två största tidningar, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Vi fann en balans i materialet eftersom det innefattade både 

morgon- och kvällstidning, samt det faktum att de ägs av olika koncerner (Dagens 

Nyheter ingår i Bonnier-koncernen och Aftonbladet i Schibstedt- koncernen). Genom 

att välja två tidningar som ägs av olika koncerner minimerar man risken till de 

trender som kan förekomma inom en viss företagsideologi. 

 

Storleksmätningen av bilderna genomfördes med linjal för att på så sätt kunna räkna 

ut kvadratcentimeterantalet av tidningens alla bilder. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet  
Kodningen genomfördes delvis med hög interkodarreliabilitet. Hälften av tidningarna 

kodades först av person A och efter genomförd kodning kodades tidningen 

ytterligare en gång av person B, för att undvika systematiska kodfel. Därefter 

jämfördes kodresultaten. Vid avvikande kodresultat i kodschemat från person A eller 

B återvände kodarna gemensamt till i mikrofilmen för att tillsammans bedöma och 

reda ut vad som skulle bli den korrekta kodningen. Andra hälften av tidningarna 

kodades enskilt, då den första metoden var extremt tidskrävande. 

 

Tidningssidorna är kodade systematiskt från vänster till höger, uppifrån och neråt, på 

samma sätt som text läses. Då kodningen från början utfördes som en dubbelkodning 

var detta av största vikt eftersom bilderna måste kodas i samma ordning för att sedan 

få kodschemat att stämma överens. Även efter avslutad dubbelkodning lästes 
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tidningarna av på samma vis. Detta för att ögat skulle få rutin i att läsa av bildernas 

förekomst på sidorna och där av minimera risken för bilder skulle missas och 

resultera i felaktiga resultat. Vid tolkningen av materialet gjordes tabeller och 

diagram enligt Jarl Backmans riktlinjer i boken Rapporter och uppsatser, 1998. 

 

Undersökningens variabler i kodschemat har skapats noga för att möjliggöra andra 

att komma fram till samma resultat. En testkodning genomfördes, dock inte av 

utomstående person. Frågeställningarna fick styra utformningen av variablerna, 

vilket gav empiriska data för dessa frågor. Varje nummers innehåll kontrollerades för 

att säkerställa att inget extremt utmärkande inträffade under denna valda dag, för att 

få en så god validitet som möjligt. 

 

Kodningen är, som tidigare nämnt, ungefär till hälften genomförd med 

dubbelkodning vilket lämnar mycket litet utrymme för fel. Andra hälften är 

genomförd av en person per tidning. Då kodades exemplaren av Aftonbladet från år 

med udda slutsiffra av person A och person B kodade Dagens Nyheters udda års 

exemplar, och vice versa för jämna år. Det för att undvika den typ av mekanisk 

process som kan uppstå då ögat registrerar vad den är van att se, inte vad som 

faktiskt syns, den mänskliga faktorn (NE.se, 2015). 

 

Giltigheten av att upplagorna är representativa för hela årets alla tryckta 

tidningsupplagor är osannolik. Där fallerar giltigheten något men eftersom två olika 

tidningar undersökts under så pass lång tid tror vi oss kunna se någon form av 

mönster. Eventuellt med några avvikande resultat som kan bero på en särskild 

nyhetshändelse som inträffat eller liknande.  

 

Ännu en indikation på att giltigheten försämras orsakas av att tidningarnas 

delar/bilagor varierat och växlat mellan att vara en del av tidningen eller att vara en 

daglig bilaga (nöje, sport och kultur är tydliga exempel). Detta påverkar i 

förlängningen antalet bilder (då det krävs fler bilder för att fylla en bilaga). Det kan 

därför ge en fingervisning att det totala antalet sidor finns antecknat för varje tidning 

och år. 
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Den cm2-mätning som gjordes av upplagorna år 1993 är omräknad och mätt från den 

inskannade upplagan på mikrofilm. Då Dagens Nyheter fortfarande gavs ut i 

fullformat år 1993 och mikrofilmen inte är inskannad i storlek 1:1 så finns en risk att 

mätningen inte är lika precis som den mätning som gjordes på originalupplagorna 

som fanns tillgängliga från 2015. Även om första och sista sidan mätts av tidningen 

och angetts på mikrofilmen och bilderna räknades om till storlek 1:1 så finns risken 

att sidstorleken inte är den exakta, inskanningarnas storlek kan också ha varierat. 

Hade tillgång till originalupplagorna funnits, hade reliabiliteten varit högre. 

 

 

 

 

  



16 

 

5. Resultat  
I denna del presenteras studiens resultat, som är uppdelat i två delar. Först 

presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen av Dagens Nyheter och 

därefter Aftonbladet. Resultaten presenteras i huvudsak med hjälp av linjediagram 

och korstabeller men också av förklarande texter. Resultaten diskuteras sedan i 

avsnitt 6.  

 

5.1 Dagens Nyheter 
Under denna rubrik presenteras den kvantitativa innehållsanalysen av Dagens 

Nyheter. 

 

5.1.1 Utvecklingen av bildernas utrymme 

Tabell 1 visar att antalet bilder per tidningsexemplar vi undersökt har ökat under 

mätperioden. Det går också att se, bortsett från de avvikande åren 2006 och 2010, att 

Dagens Nyheter år 1993 hade 56 sidor och att den år 2015 hade 60 sidor – en ökning 

på 7 procent. Tidningen genomgick 2004 en formatförändring som bör vägas in. Det 

totala antalet bilder i tidningen har ökat från 44 stycken till 121. 1993 hade tidningen 

i genomsnitt 0,8 bilder per sida medan mätningen år 2015 visade en ökning till 

genomsnittliga 2,0 bilder per sida. Med andra ord har antalet bilder per sida i Dagens 

Nyheter ökat med 150 procent. 
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Tabell 1. Antal bilder per sida i DN 1993-2015  
åååå-mm-dd veckodag bilder sidor bilder/sida 

1993-03-12 Fre 44 56 0,8 

1994-03-12 Lör 53 72 0,7 

1995-03-12 Sön 77 98 0,8 

1996-03-12 Tis 64 56 1,1 

1997-03-12 Ons 46 52 0,9 

1998-03-12 Tors 91 86 1,0 

1999-03-12 Fre 82 46 1,8 

2000-03-12 Sön 100 46 2,2 

2001-03-12 Mån 44 28 1,5 

2002-03-12 Tis 62 42 1,5 

2003-03-12 Ons 78 70 1,1 

2004-03-12 Fre 136 78 1,7 

2005-03-12 Lör 126 98 1,3 

2006-03-12 Sön 188 144 1,3 

2007-03-12 Mån 81 72 1,1 

2008-03-12 Ons 133 48 2,8 

2009-03-12 Tors 171 76 2,3 

2010-03-12 Fre 191 152 1,3 

2011-03-12 Lör 168 122 1,4 

2012-03-12 Mån 120 48 2,5 

2013-03-12 Tis 103 64 1,6 

2014-03-12 Ons 83 44 1,9 

2015-03-12 Tors 121 60 2,0 
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Figur 1: Antal bilder per sida i DN 1993-2015. Linjen som löper genom den 

sträckade grafen visar det flytande medelvärdet. 

 

I studien ingick en undersökning där man kan se hur stor procentuell yta bilderna 

täckte av tidningssidorna. År 1993 gavs Dagens Nyheter fortfarande ut i fullformat 

och då täckte bilderna 5,3 procent av tidningens sidor. Vid mätningen 2015 hade den 

siffran stigit till 11,5 procent.  

 

Det gick att avläsa en del avvikande höga siffror och toppar i resultatet. För att kunna 

minska betydelsen av bland annat veckodagar så har figur 1 gjorts med siffror 

uträknade på ett treårsmedelvärde. Efter att topparna upptäcktes, undersöktes tre årtal 

vid ytterligare ett tillfälle för att hitta rimliga förklaringar till detta. Åren är 2006, 

2010, 2011 och det vi upptäckte vid den andra undersökningen listas nedan. I oktober 

2004 övergick DN helt till tabloidformat. Efter genomförd studie insåg vi att vi 

istället borde undersökt de år som har ett högre antal bilder per sida, som till exempel 

2008 och 2012, snarare än att undersöka de år som hade ett högt totalt antal bilder, 

något som ställs i perspektiv till antalet sidor, det hade gett en större relevans. 

 

2006 DN  

Numret var en söndagstidning. Den innehöll en kultur, ekonomi samt en sportbilaga. 
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Tidningen innehöll en resespecial med reportage och rikligt med bilder. Dessutom 

var 2006 ett valår. 

2010 DN 

Numret var en fredagstidning. “Fredag/På stan” var en integrerad del i tidningen som 

senare blev bilaga, eftersom den ännu var en del av tidningen har den räknats med. 

År 2010 var även ett valår. 

2011 DN 

Numret var en lördagstidning. Tsunamin i Japan ledde till artiklar och mycket bilder 

från katastrofen. Numret innehöll också en bok-special med många bilder. 

 

5.1.2 Bildsatt artikeltyp 
Tabell 2: Bildernas fördelning på olika tidningskomponenter i DN, 1993 respektive 

2015. 

 DN 1993 DN 2015 

Nyhet* 66 % 35 % 

Tablå/Lista 0 % 18 % 

Fristående bild 2 % 1 % 

Debatt 4 % 1 % 

Krönika 0 % 2 % 

Ledare 5 % 2 % 

Faktaruta 0 % 19 % 

Tidslinje 0 % 1 % 

Enkät 0 % 2 % 

Övrigt 5 % 6 % 

Icke redaktionellt 0 % 3 % 

"Etta" 7 % 4 % 

SUMMA 100 % 100 % 

* Typ av nyhet klassificeras i Tabell 3. Se nedan. 

 

Tabell 2 visar att faktaruta och tablå/lista har ökat mest medan bildsättning till olika 

nyhetsartiklar samt notiser har minskat. I kategorin “Nyheter” räknas artiklar från 

områden som politik, ekonomi, utrikes, sport, nöje och kultur. Efter genomförd 
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undersökning gjordes en fördjupad undersökning av åren 1993 och 2015, för att 

kunna se tydligare skillnader och mönster inom dessa områden. Resultatet av den 

fördjupade undersökningen av de två åren kan ses i tabell 3. Tabell 3 visar att bilder i 

sportartiklar blivit allt vanligare år 2015, en ökning från 1993 på 16,1 procentenheter. 

Den största bildminskningen var hos kultur- och nöjesartiklarna, en minskning på 20 

procentenheter. 

 

Tabell 3: Bildernas fördelning på olika typer av nyhetsjournalistik i DN 1993 

respektive 2015. 

Klassificering av 
nyhet 

Andel 1993 Andel 2015 

Inrikes: politik 13 % 6 % 

Inrikes: brott 0 % 0 % 

Inrikes: allmänt 33 % 34 % 

Utrikes 13 % 14 % 

Ekonomi 6 % 15 % 

Kultur/Nöje 26 % 6 % 

Sport 9 % 25 % 

SUMMA 100 % 100 % 
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5.1.3 Källa till bild  

 
Figur 2: Andelen egna bilder respektive andelen inköpta bilder, DN (12 mars 1993-

2015).  

 

Figur 2 visar källan till bilderna i Dagens Nyheter och här ser man hur bilder från 

enskilda fotografer blir allt färre. Om man tittar på skillnaden mellan 1993 och 2015 

ser man ett fall på närmare 60 procent. Det är alltså färre än hälften så många bilder 

tagna av enskilda fotografer år 2015 än 1993. Kategorin “övrigt” i figur 2 redovisar 

alla de bilder som förekommer i tidningen utan att fotobyline finns med, osignerade 

bilder. Vid en stickprovsundersökning i efterhand gick det att utläsa att dessa bilder 

oftast var små porträttbilder. Bilder som ger ett ansikte på experter, politiker, eller 

liknande. Den här typen av bilder som oftast är små och hårt beskurna innehåller inte 

mer information än just ett ansikte, har inte särskilt hög verkshöjd och anses inte 

heller vara ett konstnärligt verk – faktorer som vanligen används som motiv för 

upphovsrätt (NE.se, 2015). Det framgår därför inte om bilden är en pressbild som 

finns att ladda ner för fri användning, vanligt förekommande hos myndigheter, 

partier och stora företag, eller om det är tidningens egen arkivbild.  
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Bildbyråbildernas ökning har varit mest drastisk av de tre variablerna i figur 2. Den 

ökade nästan niofalt under de 23 åren.  

 

 5.1.4 Genus 

Figur 3: Andelen kvinnor respektive män som förekommer på bild i DN 1993-2015. I 

figuren går det även att se de flytande medelvärdena för män respektive kvinnor. 

 

Figur 3 visar tydligt att fördelningen mellan könens representation hållit ungefär 

samma proportioner under hela den undersökta perioden. En majoritet av män på bild 

förekommer ungefär dubbelt så ofta som en majoritet av kvinnor på bild. 

 

Mätningen av hur könsfördelningen ser ut på bilderna är genomförd genom att 

komponeringen av varje enskild bild i varje tidningsexemplar undersökts. Om bilden 

exempelvis visade en ensam kvinna, flera kvinnor på en bild eller en majoritet av 

kvinnor och minoritet män så har bilden räknats som “kvinna”. Därtill fanns bilder 

som föreställer miljöer, djur eller ting, de klassificerades under variabelvärdet “Ej 

identifierbart”. Den sista variabeln, den som förekom minst frekvent, var de bilder 

med jämställt antal män och kvinnor i ett och samma fotografi. 

 



23 

 

Andelen män ligger i dag på 47 procent precis som det gjorde år 1993. Andelen 

kvinnor ligger i dag på 25 procent i jämförelse med år 1993 då antalet kvinnor låg på 

20 procent, en ökning som kan vara missvisande på grund av att stickprovet på en 

dag baserat på ett specifikt datum ger bristfälliga värden, som inte kan anses 

representativa för hela åren. Ser man till ett flytande medelvärde kan man se att 

antalet bilder som representerar en majoritet av män sjunkit med 0,3 procent sedan 

1993. Ökningen av antalet kvinnor representerade på bild enligt det flytande 

medelvärdet ligger på 2 procent. 

 

De bilder där en jämn könsfördelning finns representerade är en låg andel av 

helheten, bara fyra procent av totalen.  

 

5.2 Aftonbladet 
Under denna rubrik presenteras den kvantitativa innehållsanalysen av Aftonbladet. 

 

5.2.1 Utvecklingen av bildernas utrymme 
Tabell 4 visar Aftonbladets utveckling sett till antal bilder och sidor. Aftonbladet har 

haft en jämnare bildanvändning över tid än Dagens Nyheter, men man kan ändå se 

samma trend där bilderna får mer plats i innehållet. Utvecklingen har gått från 90 

bilder och 44 sidor år 1993 till 206 bilder och 68 sidor år 2015. Med andra ord fanns 

i genomsnitt två bilder per sida vid första mätningen 1993 och tre bilder per sida 

2015.  

 

Aftonbladets sidantal har under mätperioden ökat med totalt 54,6 procent. I tabell 4 

kan man se att antalet sidor varierar från år till år, eftersom mätningarna inträffar på 

olika veckodagar. Vissa bilagor som är med i urvalet bidrar också till vissa höga 

siffror. En del år har också ett avvikande högt bildantal, även detta kan kopplas till 

veckodag men också till särskilda händelser som krävt mer bildmaterial. 

 

Till skillnad från Dagens Nyheter har Aftonbladet inte genomgått ett formatbyte 

under den undersökta perioden. 
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Tabell 4 Antal bilder per sida i AB 1993-2015  

åååå-mm-
dd Veckodag Bilder Sidor Bilder/sida 

1993-03-12 Fre 90 44 2,0 

1994-03-12 Lör 118 44 2,7 

1995-03-12 Sön 163 56 2,9 

1996-03-12 Tis 110 40 2,8 

1997-03-12 Ons 130 64 2,0 

1998-03-12 Tors 118 60 2,0 

1999-03-12 Fre 163 56 2,9 

2000-03-12 Sön 140 52 2,7 

2001-03-12 Mån 179 64 2,8 

2002-03-12 Tis 167 64 2,6 

2003-03-12 Ons 175 56 3,1 

2004-03-12 Fre 174 68 2,6 

2005-03-12 Lör 261 72 3,6 

2006-03-12 Sön 339 84 4,0 

2007-03-12 Mån 259 72 3,6 

2008-03-12 Ons 201 76 2,6 

2009-03-12 Tors 201 84 2,4 

2010-03-12 Fre 388 96 4,0 

2011-03-12 Lör 306 96 3,2 

2012-03-12 Mån 210 60 3,5 

2013-03-12 Tis 187 60 3,1 

2014-03-12 Ons 194 68 2,9 

2015-03-12 Tors 206 68 3,0 
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Figur 4 Antal bilder per sida i AB 1993-2015. Linjen som löper genom den streckade 

grafen visar det flytande medelvärdet. 

 

Figur 4 visar ett treårsmedelvärde, för att minska effekten av veckodagar och 

liknande som kan påverka bilderna. Förutom att Aftonbladets bilder blivit fler har de 

också blivit marginellt större till ytan. Vid första mätningen 1993 täcktes 20,9 

procent av Aftonbladets sidyta av bilder, medan siffran hade stigit till 22,3 procent 

vid mätningen 2015. 

 

I bilagorna 4 och 5 finns diagram där trendlinjer visar flytande medelvärden. Detta 

för en enklare översikt över tid utan toppar och dalar. Nedan listas faktorer som vi 

kunnat avläsa som potentiella orsaker till de bildtoppar som förekommit, med över 

300 bilder vid mätningstillfället. Även i Aftonbladet har enbart det höga antalet bilder 

undersökts vid ett ytterligare tillfälle, istället för antalet bilder per sida. 

 

2006 AB  

Numret var en söndagstidning. Flera “bildextra” förekom, bland annat för Harry 

Scheins minnesstund, Sveriges rikaste kvinnor och en schlagerspecial. 
2010 AB 

Numret var en fredagstidning. Bildextra förekom i samband med en schlagerspecial i 
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tidningen samt bland sportsidorna där elitserien i ishockey fick extra mycket 

utrymme. 

2011 AB 

Numret var en lördagstidning. Flera uppslag rapporterade om tsunamin i Japan samt 

bildextra på grund av en schlagerspecial. 

 

5.2.2 Bildsatt artikeltyp 
Tabell 5 visar vilka artikeltyper som bildsattes mest i Aftonbladet 1993 och 2015. 

Liksom i Dagens Nyheter har bilderna till nyhetsartiklar och notiser blivit något 

färre, samtidigt som exempelvis faktarutor bildsattes i större utsträckning. I övrigt 

har siffrorna inte ändrats markant, utan mer jämnat ut sig mellan de olika 

artikeltyperna. 

 

Tabell 5 Bildernas fördelning på olika tidningskomponenter i AB, 1993 respektive 

2015. 

 AB 1993 AB 2015 

Nyhet 2 % 3 % 

Tablå/Lista 2 % 2 % 

Fristående bild 3 % 1 % 

Debatt 0 % 2 % 

Krönika 50 % 43 % 

Ledare 3 % 13 % 

Notis 0 % 1 % 

Faktaruta 14 % 10 % 

Tidslinje 6 % 4 % 

Enkät 17 % 16 % 

Övrigt 2 % 2 % 

Icke redaktionellt 0 % 2 % 

"Etta" 1 % 1 % 

SUMMA 100 % 100 % 

* Typ av nyheter klassificeras i Tabell 6. Se nedan. 
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Tabell 6 visar vilken typ av nyhet som bildsattes mest i Aftonbladet vid en fördjupad  

mätning av åren 1993 och 2015. Mest anmärkningsvärt är att sportbilder har ökat 

med hela 22,5 procentenheter. Allmänna inrikesnyheter bildsattes också mer vid 

mätningen 2015, en ökning på 18 procentenheter sedan 1993. De nyheter som 

minskade mest var inrikes-politik – 12,3 procentenheter samt utrikesnyheter – 10,5 

procentenheter. 

 

Tabell 6 Bildernas fördelning på olika typer av nyhetsjournalistik i AB 1993 

respektive 2015. 

Klassificering av nyhet Andel 1993 Andel 2015 

Inrikes: politik 15 % 2 % 

Inrikes: brott 10 % 3 % 

Inrikes: allmänt 4 % 22 % 

Utrikes 17 % 6 % 

Ekonomi 8 % 1 % 

Kultur/Nöje 27 % 25 % 

Sport 19 % 41 % 

SUMMA 100 % 100 % 
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5.2.3 Källa till bild

Figur 5 Andelen egna bilder respektive andelen inköpta bilder, AB (12 mars 1993-

2015).  

 

Figur 5 visar hur bilder från bildbyråer blivit fler, samtidigt som bilder från enskilda 

fotografer blivit färre. Efter mätningen vid 1995 ökade byråbilderna stadigt och vid 

2008 var för första gången bilder från byråbilder var fler än de från enskild fotograf. 

Utvecklingen fortsatte i samma riktning fram till senaste mätningen 2015, då bilder 

från bildbyråer utgjorde 33 procent av tidningens bildkällor. Mellan 1993 och 2015 

ökade bildbyrå-bilder med 200 procent i Aftonbladet. 

 

År 1993 hade 29 procent av bilderna i Aftonbladet en enskild fotografs byline. 2015 

låg siffran på 18 procent, vilket var en minskning med 37,9 procent. Aftonbladet och 

Dagens Nyheter har båda följt samma mönster, där bilder från enskilda fotografer 

minskat och bilder från bildbyråer ökat. 

 

Kategorin övrigt låg på 60 procent 1993. Trots oregelbundna toppar och dalar låg 

genomsnittet under 60 procent fram till 2015. Vid den senaste mätningen 2015 var 

49 procent av variabeln övrigt, vilket innebär en minskning med 18,3 procent. 
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5.2.4 Genus 

 
Figur 6 Andelen kvinnor respektive män som förekommer på bild i AB 1993-2015. I 

figuren går det även att se de flytande medelvärdena för män respektive kvinnor. 

 

I Figur 6 ser vi hur genusfördelningen förändrades mellan mätningarna år 1993 och 

2015. Männen syntes på 74 procent av Aftonbladets bilder år 1993. Vid mätningen 

2015 hade siffran sjunkit till 47 procent. Bilder på kvinnor förekom inte lika ofta som 

bilder på män, varken 1993 eller 2015. Vid undersökningens första mätning år 1993 

såg man kvinnor på 18 procent av tidningens bilder. Vid mätningen 2015 hade 

siffran stigit till 28 procent, vilket innebar en viss utjämning i könsrepresentationen 

på bilderna, men det skiljde ändå 19 procentenheter mellan kvinnorna och männen. 

 

Om man ser till ett flytande medelvärde i figur 6 visar detta att antalet bilder som 

representerar en majoritet av män har sjunkit med ungefär elva procent medan antalet 

kvinnor på bild har ökat med ungefär två procent. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka på vilka sätt bildjournalistiken har 

förändrats mellan 1993 och 2015. Med utgångspunkt i tidigare forskning som visar 

att bilden tar allt större plats i tidningarna, gjordes undersökningen för att även se 

andra mönster eller förändringar – så som könsrepresentation på bild, bildsatta 

artikeltyper samt bildernas ursprung. En kvantitativ innehållsanalys har genomförts 

på två rikstäckande tidningar som ägs av olika koncerner – Dagens Nyheter som är 

en morgontidning och genomgick formatbyte till tabloid i juni 2004 samt 

Aftonbladet, en kvällstidning som tryckts i tabloidformatet sedan 1930-talet. Totalt 

har 46 tidningsexemplar och 6841 bilder kodats i undersökningen. 

 

6.1 Utrymme 
Utifrån denna undersökning är det svårt att dra några större generella slutsatser om 

vad bildökningen i tidningarna beror på. De förändringar som kan utläsas av 

resultaten kan bero på många olika, och ibland kanske samverkande, faktorer. Det 

går däremot att konstatera att resultaten angående att bilderna blir fler och större 

stämmer överens med bland annat Lindkvist och Westerlund (2010) samt Andersson 

(2012). Mellan 1993 och 2015 har bilderna i Dagens Nyheter nästintill tredubblats 

och i Aftonbladet har de nästan dubblerats till antalet. I Dagens Nyheter, som 

genomgått ett formatbyte, har alltså bildökningen varit mer påtaglig än i Aftonbladet 

som har tryckts i tabloidformat sedan början på 1930-talet. Liksom Andersson (2013) 

påpekar kan formatet innebära en viss betydelse, eftersom tabloidformatet är mer 

mallat än exempelvis fullformatet. En journalist på DN beskriver förändringen i 

Anderssons studie Från fullformat till tabloid (2013):  

      

När man går över till tabloid blir utsträckning så att man väljer ämnen utifrån 

vad man kan bildsätts. Ta exempel jurister som spekulerar i något angeläget 

ärende. Det kan vara hur intressant och relevant som helst att skriva om, men 

det går inte att illustrera. Då faller texten bort i tidningen (Andersson, 2013, s. 

34). 

     

Å andra sidan är det svårt att göra en direkt och definitiv koppling mellan 

tabloidformatet och bildernas ökade utrymme, eftersom vi inte med säkerhet kan 
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säga att det är formatbytet som har bidragit till den största förändringen, utan att 

denna förändring har pågått under en betydligt längre tid i branschen som helhet 

(Andersson, 2013). Forskare är överens om att bilderna är det första som 

uppmärksammas av läsare. Det finns även teorier om att en intresseväckande bild 

drar läsaren vidare in i texten (Sternvik, 2004). Med andra ord spelar bilderna en 

mycket viktig roll och kanske har denna insikt lett utvecklingen mot ännu fler och 

större bilder. 

 

Resultaten visar att bildantalet i Dagens Nyheter har ökat och blivit större precis som 

i Aftonbladet. Lindkvist och Westerlund skriver i ”Bilderna växer i dagspressen” om 

hur de undersökta tidningarna blivit allt mer lika varandra sedan formatbytet till 

tabloid. Resultatet i denna studie visar på liknande tendenser – hur det mallade 

tabloidformatet gör att tidningarna utvecklas mot ett mer homogent och magasinlikt 

innehåll med sina stora bilder (Jais-Nielsen, 2011). Att väcka intresse och synas är 

viktigt för dagspressen, och särskilt i tider som dessa då man måste slåss mot nya 

medieplattformar om publikens uppmärksamhet. Det är möjligt att den generellt sett 

ökade bild-trenden i papperstidningarna kan kopplas till de utvecklingar de måste 

genomgå för att behålla publikens intresse. Detta stöds av Allerns teorier om att det 

idag blivit vanligare att använda bilder och sensationella rubriker för att väcka 

uppmärksamhet. Enligt Allern är detta också tendenser som särskilt kan kopplas till 

tabloidformatet (Allern, 2012). Med andra ord är det förmodligen vissa samverkande 

faktorer som bland annat format samt tidningarnas kamp om läsarnas 

uppmärksamhet och intresse som bidragit till bildens ökade utrymme i dagspressen. 

 

I Dagens Nyheter har artikeltyper som faktarutor och tablåer eller listor ökat mest i 

bildsättning om man gör två nedslag, 1993 och 2015. I klassificeringen av 

nyhetstyper var sport den typ av nyhet som i DN ökat mest i bildsättning. 

Sportbilderna gick från att vara 9 procent av nyhetsbilderna till att 2015 vara 25 

procent av dem. Aftonbladets artikeltyper har en ganska likvärdig men något jämnare 

fördelad bildsättning, om man jämför 1993 med 2015. I Aftonbladet kan man 

däremot också se hur fler bilder i dag används i faktarutor. I både Dagens Nyheter 

och Aftonbladet hade sportbilderna ökat allra mest till antalet, en trend som även 
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syns i Lindkvist & Westerlunds ”Bilderna växer i dagspressen” (2010). Med tanke på 

Aftonbladets satsningar på sin bilaga Sportbladet, är inte den ökningen förvånande. 

 

6.2 Bildbyrå eller eget material 
Allerns teorier har kommit att styrka våra egna teorier om att mer material i dag köps 

in från bildbyråer, eftersom det går snabbare, är billigare och ofta ger ett bredare 

bildurval. Till skillnad från många lokala tidningsredaktioner har både Dagens 

Nyheter och Aftonbladet kvar sina bildredaktioner. DN har tio anställda fotografer 

och Aftonbladet fjorton. Enligt Allern (2012) måste tidningarna prioritera vad de ska 

publicera på grund av ekonomiska skäl. Ju mer resurser som krävs desto mindre 

chans är det att det blir en nyhet, och med det som grund är utvecklingen där fler 

bilder kommer från bildbyråer lättare att förstå. 

 

Antalet bilder från bildbyråer är betydligt högre i dag än vid mätningen 1993 och 

samtidigt minskar bilder från tidningens egna fotografer, dessa resultat gäller för 

både DN och Aftonbladet. DN har sedan första mätningen 1993 haft en relativt hög 

andel bilder som är tagna av en egen fotograf, men det finns sedan dess syns en 

nedåtgående trend. Aftonbladet har haft en liknande utveckling som DN, då antalet 

bilder från egna fotografer sjunkit. Liksom i ”Bilderna växer i dagspressen” ökar 

bilder från bildbyråer. Lindkvist och Westerlund förklarar dels detta med tidsbristen 

på redaktionerna men också på grund av de omfattande och lättillgängliga 

digitaliserade bildarkiven som finns i dag.  

 

Med tanke på flera studiers resultat som visar på en ökning av bilder de senaste 

decennierna, är kanske inte utvecklingen där fler byråbilder används någon större 

överraskning. Faktorer som tidspress och digitalisering kan spela en roll i detta, 

precis som Lindkvist och Westerlund tror. Givetvis finns fler yttre faktorer som 

förmodligen påverkat denna utveckling, ett exempel att ha åtanke är att både 

Aftonbladet (20 procent) och Dagens Nyheter (10 procent) äger delar av nyhetsbyrån 

TT. Bildbyråerna Scanpix och Pressens bild är i sin tur integrerade delar av TT.  
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6.3 Genusrepresentation 
I Linn Elmerviks ”Genus och expertrollen” undersöks hur könsfördelningen ser ut 

mellan experter i tryckt press. Både text och bild undersöks och resulterar i att 

manliga experter dominerade i text, både 1992 och 2012. År 1992 bildsattes 

kvinnliga experter oftare än manliga, medan de båda könen syntes nästan lika ofta på 

bild vid mätningen 2012. Eftersom Elmerviks studie enbart analyserar experterna, är 

det svårt att dra några större paralleller till vår undersökning, då vi analyserat alla 

bilder i tidningsexemplaren. Våra resultat skiljer sig därför av förklarliga skäl från 

Elmerviks, då männen varit mer representerade på bild jämfört med kvinnorna vid 

samtliga nedslag i denna studie. Sporten som till stor del handlar om manliga 

idrottare bidrar givetvis till det resultatet. 

 

Denna studies resultat visar en stor klyfta mellan könen vid samtliga 

mätningsnedslag, även om gapet har minskat något vid nedslaget 2015 jämfört med 

1993, vilket stödjer teorier om att samhället blir mer och mer jämställt (Edström, 

2002). Men utjämningen är marginell. Hypotesen om att redaktionerna som är så 

pass stora och moderna skulle ha ett mer utvecklat genusmedvetande i dag, kan inte 

helt verifieras efter genomförd undersökning. Teorin om medialisering och agenda 

setting där tidningarna kan påverka läsarnas tankebanor genom att slå hål på de 

inlärda könsroller som finns genom en jämställd rapportering och porträttering 

trodde vi skulle användas i högre grad. När möjligheten för en mer jämställd 

rapportering och i förlängningen ett mer jämställt tänkande i samhället finns så hade 

vi tankar kring att tidningarna borde ha någon form av redaktionella riktlinjer kring 

genusrepresentation.  

Slumpen kan spela en viss roll i resultatet eftersom endast en utvald dag varje år har 

analyserats, men eftersom ett nedslag varje år gjorts under ett relativt stort tidsspann 

kan ändå vissa slutsatser dras. En av dessa slutsatser är att både Dagens Nyheter och 

Aftonbladet är ganska långt ifrån jämställda. Trots att vår uppsats enbart analyserar 

och berör tidningarnas bildjournalistik och inte texten, säger det ändå en hel del om 

vilka nyheterna handlar om. Trots det bör ändå understrykas att Aftonbladets 

porträttering av män sjunkit från 74 procent till 47, vilket är ett stort steg i rätt 

riktning medan Dagens nyheter legat kvar på 47 procent manliga porträtterade i över 

20 år. 



34 

 

  



35 

 

7. Förslag till vidare forskning 
Utifrån den här undersökningens resultat skulle det vara intressant med vidare 

forskning kring de redaktionella processerna eller att väga in hur representationen av 

etnicitet ser ut i gestaltningen på bilderna. Vi hoppas också att vidare forskning kan 

göras på en specifik dag per år istället för ett specifikt datum per år för att undvika 

problemen med bildtoppar i vissa tidningsexemplar. Vi tror också resultatet skulle bli 

mer representativt om flera dagar på ett år undersöktes och att medelvärden sen 

räknades ihop och presenterades. I framtiden skulle även liknande undersökningar 

kunna göras för att se hur utvecklingen ser ut i en medievärld där alltfler plattformar 

blir lättillgängliga.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema 

 

V1. Kodardatum 

ååååmmdd 

  

V2. Tidnings-id 

01 Aftonbladet 

02 Dagens Nyheter 

  

V3. Publiceringsdatum 

åååå-mm-dd 

  

V4. Artikeltyp 

01 Nyhetsartikel (inkl. intervjuer, reportage, recension) 

02 Tablå/lista 

03. Fristående bild (ej annons) 

04. Debatt 

05. Krönika 

06. Ledare 

07. Notis 

08. Faktaruta 

09. Tidslinje 

10. Enkät/frågeformulär 

11. Övrigt (recept, läsarbild, essä, poesi) 

12. Ej redaktionellt (bildsatt insändare) 

13. Första sida. 
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V4.1 Bildutrymme – utesluten ur total undersökning 

Bredd (cm)*Höjd (cm). Ej genomförbart för samtliga tidningar under tidsperioden. 

Då de inte skannats in på microfilmen i storlek 1:1, blev denna komponent av 

undersökningen alltför tidskrävande, vi gjorde senare en uträkning på första och 

sista undersökta åren, dvs för åren 1993 och 2015). 

 

V5. Upphovsman 

1. Egen fotograf 

2. Bildbyrå fotograf 

3. Övrigt 

  

V6. Genus 

1. Majoritet kvinnor 

2. Majoritet män 

3. Jämställt 

4. Ej identifierbart (bebisar, oidentifierbara, miljöer, djur. ) 

 

Total flik (En separat flik i Excel-dokumentet för vardera tidnings kodschema) 

  

V7. År/mån/datum (publiceringsdatum) 

V8. Totalt antal bilder 

V9. Totala antalet sidor i tidningen 

  

Vi har även skapat tilläggskolumner för första och sista året för vardera tidning. Där 

har vi antecknat “xx,x cm*xx,x cm” för att kunna räkna ut den totala diametern av 

bilderna i tidningen. Detta valde vi att göra för att kontrastera storleksskillnaderna 

(om vår hypotes skulle visa sig stämma). Det var dock tidskrävande och fick därför 

bli en jämförelse mellan första och sista året i undersökningen. Tidningarna på KB är 

inte inscannade i storlek 1:1 och därför blev processen något mer komplicerad än om 

vi hade kunnat mäta rakt av som vi kunde göra med år 2015 som vi hade i tryckt 

upplaga till hands 
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Bilaga 2: Flytande medelvärde; bildantal, Aftonbladet 

 
Bilaga 2: Visar hur bildantalet i AB såg ut under mätperioden (den 12 mars 1993-

2015). 

 

 

Bilaga 3: Flytande medelvärde; sidantal, Aftonbladet
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Visar hur stort antal sidor det var i AB under mätperioden (den 12 mars 1993-2015).  

 

 

Bilaga 4: Flytande medelvärde; bildantal, DN 

 
Visar hur bildantalet i DN såg ut under mätperioden (den 12 mars 1993-2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Bilaga 5: Flytande medelvärde; sidantal, DN  

 

Visar hur stort antal sidor det var i DN under mätperioden (12 mars 1993-2015



 

 


