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ABSTRACT 

With our research we wanted to know if, and in that case how the ongoing de-

professionalization of photojournalism could have any impact on the technical quality of the 

pictures that was being published in the two Swedish newspapers Skånska Dagbladet and 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Our research is founded in Gunnar Nygren’s (2008b) 

theories concerning professionalization and de-professionalization.  

 

For our research we designed a method to systematically analyze and categorize the pictures 

origin and size, but also to categorize the technical quality of the pictures by exposure, white 

balance and focus. This was supplemented with interviews with decision-makers at both of 

the newspapers.  

 

Through our quantitative research we could see that Skånska Dagbladet had published a larger 

amount of technically incorrect pictures. Something that was also discussed in our interviews. 

Our research gave us the information we needed to come to the conclusion that the ongoing 

de-professionalization brings with it a negative change to the pictures that are being published 

in the two newspapers. 
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SAMMANFATTNING 

Genom vår forskning ville vi ta reda på om, och i så fall hur den pågående de-

professionaliseringen av bildjournalistiken kan ha någon påverkan på den tekniska kvaliteten 

på bilderna som publiceras i Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. 

Forskningen grundar sig i Gunnar Nygrens (2008b) teorier om professionalisering och de-

professionalisering. 

 

För att kunna få svar på våra frågeställningar genomfördes en metodutveckling ta fram ett 

systematiskt tillvägagångssätt som vi kunde använda för att dels analysera upphovsmakare 

och storlek på bilderna, men också kategorisera den tekniska kvaliteten på bilderna utifrån 

exponering, vitbalans och skärpa. Detta kompletterades med intervjuer med beslutsfattare på 

de båda tidningarna. 

 

I den kvantitativa undersökningen visade det sig att Skånska Dagbladets bilder till en högre 

grad var avvikande på någon eller flera av de punkter som undersöktes för att fastställa 

kvaliteten på bilderna. Den tekniska kvaliteten var också något som diskuterades i våra 

intervjuer. Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att den pågående de-

professionaliseringen av bildjournalistiken medför en kvalitetsförsämring av bildmaterialet 

som publiceras i de båda tidningarna. 
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1. INLEDNING 

På Krusegatan 19 i Malmö finner man Sydsvenska Dagbladet Snällpostens (härefter benämnt 

som Sydsvenskan) huvudkontor. Här har man elva anställda fotografer, varav en på halvtid. 

Man har också en anställd bildchef som basar över bild- och grafikavdelningen på tidningen. 

På Östergatan 17 några kilometer bort hittar man Skånska Dagbladet (härefter benämnt som 

Skånskan). Från och med 2009 har man här inga anställda fotografer alls. Skånskan har 

istället ett par frilansfotografer på kontrakt och reportrarna får stå för en stor del av 

bildmaterialet själva. På Sydsvenskan har man en hög grad av professionalisering, 

fotografernas huvuduppgift är att fotografera, journalisternas att skriva och redigerarnas att 

redigera, även om samarbete förekommer dessa grupper emellan. På Skånskan har man en 

lägre grad av professionalisering, man har inga anställda fotografer och journalisterna får 

själva ofta både fotografera och redigera. 

 

Vi har inte kunnat hitta några studier som faktiskt undersöker hur den pågående de-

professionaliseringen påverkar innehållet i dagstidningar. Detsamma kan även sägas gälla 

specifikt för bildjournalistiken. Enligt Gunnar Nygren (2008b) handlar den pågående de-

professionaliseringen inom journalistkåren inte om kvaliteten på själva arbetet utan om vem 

som har makten över journalistens arbete. Vi tror dock att dessa två faktorer är 

sammankopplade och det vi är ute efter att undersöka är vad denna de-professionalisering kan 

innebära för kvaliteten av det publicerade bildmaterialet. 
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2. BAKGRUND 

2.1. Skånska Dagbladet 

Skånska Dagbladet utkom första gången 1888. I dag utkommer man sju dagar i veckan och 

man har sin huvudredaktion i Malmö. Skånskan ägs av en ekonomisk förening med ungefär 

400 delägare. Därmed är man det enda lokalt helägda tidningsföretaget i de södra delarna av 

Sverige. (Skånska Dagbladet 2013-04-22) I koncernen AB Skånska Dagbladet ingår även 

tidningarna Laholms Tidning och Norra Skåne som finns i Hässleholm. (Skånska Dagbladet 

2013-04-22)  

 

Skånskans TS-upplaga för år 2012 ligger på 26 900. (TS 2013-04-22) TS står för 

Tidningsstatistik AB och är ett bolag som sammanställer upplagor, webbtrafik med mera på 

uppdrag av företag i mediebranschen själva. TS mäter inte editionerna separat men enligt 

Skånskans upplagechef Åke Rahlén trycks det varje dag ungefär 14 000 exemplar för edition 

1. Denna har spridningsområde Malmö, Lund, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, 

Svedala, Trelleborg och Vellinge. Sammanlagt ges Skånskan ut i tre olika editioner.  

 

Skånskan har cirka 94 000 läsare per dag, på sin hemsida skanskan.se har man ungefär 90 000 

unika besökare per vecka. (Skånska Dagbladet 2013-04-22) Under 2011 gick Skånska 

Dagbladet koncernen med en förlust på 7,3 miljoner kronor. (AB Skånska Dagbladet, 2012) 

 

2.2. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

År 1848, närmare bestämt den 8 maj, utkom det allra första numret av vad som då hette Snäll-

Posten. Grundare var Bernhard Cronholm. Sydsvenska Dagbladet utkom för första gången 29 

april 1870 och var den allra första tidningen i Skåne som kom ut till läsarna sex dagar i 

veckan. Sedan 1901 ges tidningen ut sju dagar i veckan. Bonnier AB är sedan 1998 ägare av 

Sydsvenskan. (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2013-04-22) 

 

I dag har man mer än 300 000 läsare på sin papperstidning och hemsidan sydsvenskan.se 

besöks av mer än 400 000 besökare varje vecka. (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2013-04-

22) TS-upplagan för år 2012 låg på 104 500. (TS 2013-04-22) Under 2011 gick Sydsvenska 

Dagbladet Snällposten koncernen med en förlust på 199,8 miljoner kronor. (Sydsvenska 

Dagbladets AB, 2012) 
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Man kan snabbt konstatera att det är stor skillnad på dessa båda tidningar. Det ska klargöras 

att Sydsvenskan är en större tidning både om man ser till hur många som arbetar på företaget 

men också rent upplagemässigt. Den ekonomiska faktorn spelar också in i den form att en 

tidning har möjlighet att ha en stor bildredaktion medan den andra inte har några anställda 

fotografer alls. Eftersom fokus i denna undersökning ligger på om och hur bildjournalistiken 

skiljer sig på en tidning med hög respektive låg grad av professionalisering så är detta ingen 

nackdel för undersökningen. 

 

2.3. Den ekonomiska krisen 

Det ekonomiska läget för medier runt om i landet har varit tufft de senaste åren. Helsingborgs 

Dagblad har beslutat att lägga ner sina två editioner av gratistidningen City. Det togs även ett 

beslut om att den lokala tv-kanalen 24HD fick läggas ner. Nedläggningarna ska ha kommit sig 

av att det varit svårt att skapa en lönsamhet i verksamheten och HD-koncernen kände ett 

starkt behov av att spara pengar. (Satz, L/TT 2013) De fem journalister som arbetat på de 

aktuella editionerna i Helsingborg och Landskrona sägs upp då det inte finns plats för dessa 

någon annanstans i Helsingborgs Dagblads organisation. (Marklund, M 2013) Även City 

Kristianstad kommer att läggas ner. Sista numret av dessa tre tidningar utkom den sista maj 

2013. (Marklund, M 2013) 

 

Dagens Nyheter ska genomföra kraftiga besparingar. Ett 80-tal tjänster inom hela företaget 

ska försvinna, det motsvarar 20 % av de anställda. (Journalisten 4/2013) Även på Mittmedia 

genomförs neddragningar i personalstyrkan, 72 journalister lämnar företaget efter 

avgångsvederlagserbjudande. Detta samtidigt som företagets ledning varnar om att fler 

sparkrav kan komma under 2014. Dessutom får nio journalister gå från EK-koncernen. 

(Journalisten 5/2013) 

 

År 2009 genomgick Skånska Dagbladet-koncernen en omstrukturering som fick till följd att 

42 % av de anställda på Skånskan, Norra Skåne och Laholms tidning valde att skriva på ett 

omställningsavtal, detta motsvarar cirka 86 stycken heltidstjänster. Dåvarande VD Thomas 

Grahl sa i ett uttalande till tidningen Journalisten att det var ovanligt många som skrivit på 

avtalet, därmed behövde man inte varsla någon, snarare nyanställa. Detta samtidigt som 

samtliga tio fotografer inom koncernen fick sluta. Istället skulle man låta reportrarna fota 
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själva och agera som så kallade multijournalister, i och med detta räknade man med att spara 

pengar. (Fröderberg, M 2009) 

 

I mitten av april i år kom det ett nytt besked om sparpaket på Sydsvenskan. Senast 2011 

genomfördes nedskärningar då 80 tjänster försvann. Enligt källor till Medievärlden rör det sig 

denna gång om att mellan 20 till 30 tjänster från Sydsvenskans redaktion ska försvinna, något 

som dock inte VD Lars Dahmén vill bekräfta. (Marklund, M 2013) 

 

De ekonomiska drivkrafterna har blivit allt viktigare i medieföretagen runt om i världen. 2006 

gjordes en enkät bland journalister i Östergötland som en del i en större undersökning som 

visade på detta. (Nygren 2008b) Ryan Blethen (2011) skriver följande: 

 

“What he would see is a once-proud industry that has been nearly crippled by 

absentee, corporate ownership. Gone are the crusading publishers of the past 

who splashed their hearts in ink across their broadsheets, replaced by executives 

with a laser focus on increasing quarterly profits while sacrificing the journalism 

needed to sustain America´s democracy.” (Blethen 2011 s. 195) 

 

Efter att denna undersökning var färdigställd kom beskedet om vad som väntar de 

anställda på Sydsvenskan. Ledningen lade fram ett beslut om att 30 tjänster ska bort. 

(Preutz, H 2013) Bildredaktionen ska läggas ner och fotograferna drabbas hårt i och 

med nedskärningen då 10,5 tjänster ska bli 5 och dessa ska spridas ut på olika 

avdelningar inom företaget. (Fröderberg, M 2013) 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om, och i så fall hur bildanvändandet skiljer 

sig på en tidning med hög grad av professionalisering inom bildjournalistik och en tidning 

med låg grad av professionalisering inom bildjournalistik, tidningarna som valdes för 

undersökningen är Sydsvenska Dagbladet Snällposten och Skånska Dagbladet. Vi vill genom 

detta ta reda på vad det kan innebära för det publicerade bildmaterialet. 

 

Våra huvudfrågeställningar är: 

Genomgår bildjournalistiken en de-professionalisering? 

Påverkas den tekniska kvaliteten på bildmaterialet hos en tidning med hög respektive låg grad 

av professionalisering och i så fall hur? 

Hur skiljer sig bildjournalistiken åt mellan två tidningar med olika grad av 

professionalisering? 

 

Dessa kompletteras av följande underfrågor: 

Hur tror tidningarnas beslutsfattare att kvaliteten på bildmaterialet påverkas av användandet 

av multijournalister? 

Hur uppfattar tidningarnas beslutsfattare kvaliteten på den egna tidningens bilder? 

Hur resonerar tidningarnas beslutsfattare kring användandet av multijournalister? 

Hur påverkas kvaliteten på bilderna av användandet av multijournalister? 
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4. TEORI 

I denna uppsats kommer vi främst att röra oss kring Gunnar Nygrens (2008b) teorier om 

professionalisering och de-professionalisering av journalistyrket. Bildens roll i 

nyhetsförmedling är också viktigt att ta upp, likaså vad som gör en bra bild. Till sist förklaras 

också begreppet multijournalist som spelar en stor roll i denna undersökning då en av 

tidningarna, Skånskan, till stor del använder sig av dessa. 

 

4.1. Professionalisering 

”Att vara professionell kan betyda hög kvalitet på arbetet, att jobbet blir 

”proffsigt” gjort. Motsatsen – ”oproffsigt och amatörmässigt” är det sämsta 

betyg man kan ge ett arbete. 

   Men att vara professionell kan också betyda något annat, att tillhöra en 

profession som gör anspråk på makt över sitt eget arbete.” (Nygren, 2008b, sid 7) 

  

Gunnar Nygren (2008b) skriver att ordet professionalisering kan ha två betydelser. Det kan 

dels beskriva hur någon blir skickligare i sitt arbete, och det kan beskriva att en yrkesgrupp 

utvecklas mot en sammanhållen profession. Nygren skriver att det är den senare av dessa 

betydelser som professionsforskningen handlar om. 

  

Professionsforskningen grundar sig inom sociologin och en av dem som har bedrivit mycket 

forskning inom ämnet är sociologen Eliot Freidson. I sin bok Professionalism – the third logic 

definierar Freidson (2001) en profession som en uppsättning av institutioner som låter 

medlemmarna av ett yrke skaffa sig sitt uppehälle medan de kontrollerar sitt eget arbete. 

Freidson menar att självständigheten spelar en central roll i en profession och att utövandet 

styrs av professionens egen logik, inte av byråkratiska regler eller marknadens krav. (Nygren, 

2008b) Freidson nämner fem grundelement som han menar beskriver professionalismen. 

  

“1 Specialized work in the officially recognized economy that is believed to be 

grounded in a body of theoretically based, discretionary knowledge and skill and 

that is accordingly given special status in the labor force; 

2 Exclusive jurisdiction in a particular division of labor created and controlled by 

occupational negotiation; 
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3 A sheltered position in both external and internal labor markets that is based on 

qualifying credentials created by the occupation; 

4 A formal training program lying outside the labor market that produces the 

qualifying credentials, which is controlled by the occupation and associated with 

higher education; and 

5 An ideology that asserts greater commitment to doing good work than to 

economic gain and to the quality rather than the economic efficiency of work.” 

(Freidson, 2001, sid 127) 

 

Nygren (2008a) menar att professionaliseringen av den journalistiska yrkesrollen ökade under 

1900-talet då journalistkåren utvecklades till en mer sammanhållen yrkeskår som hölls 

samman av gemensamma ideal och värderingar. Vidare nämner han att viktiga delar i 

professionaliseringen är uppbyggnaden av särskilda journalistutbildningar, starka 

yrkesorganisationer, gemensamma etiska regler samt en självständig ställning för 

journalisterna i medieföretagen. 

  

Nygren ifrågasätter dock ifall det fortfarande går att säga att det pågår en professionalisering 

av journalistkåren och hänvisar till sin egen tidigare forskning att alla de drag som beskriver 

en självständig profession har försvagats hos journalisterna de senaste 10-15 åren, och att de 

förändringar som genomförs i medievärlden idag istället pekar på motsatsen – en de-

professionalisering. (Nygren, 2008a) 

 

4.2. Bildjournalistik 

På tidningsredaktionerna runt om i landet är det oftast texten som kommer i första hand. Det 

kommer sig allt som oftast naturligt att texten diskuteras först och därefter pratar man om 

vilka bilder som ska tas. (Segeholm 2003) Det är då lätt hänt att själva fotograferingen 

planeras utifrån texten och det som hamnar på bild kommer i ett sammanhang för läsaren först 

när texten är genomläst. Detta menar Segeholm (2003) i sin handbok Fånga bilden blir ett 

problem eftersom att bilden oftast agerar som tilldragare när man sitter med morgonkaffet och 

tidningen bredvid. Bilden ska dra läsarens intresserade öga till sig och locka till fortsatt 

läsning av texten.  

 

”Bilden är den viktigaste ingången till läsning, det bästa blickfånget på 

uppslaget.” (Segeholm 2003 s. 9) 
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De bilder vi ser i dagstidningarna fyller alltså två funktioner enligt Segeholm. De ska dels 

fungera som ett journalistiskt komplement till texten, det betyder alltså att även bilden ska ha 

ett journalistiskt innehåll. Men den fyller också en viktig funktion för att fånga läsaren och 

leda denna vidare in till texten. Det är därför av stor vikt att bilden faktiskt är visuellt 

tilldragande.  

 

Men vad är då en bra bild? Segeholm (2003) definierar tre kriterier som bör uppfyllas för en 

bra redaktionell bild. Den ska vara uttrycksfull så att läsaren stannar till och tittar en gång 

extra. Segeholm menar att det inte går att bedöma uttrycksfullheten efter fastställda mallar 

men att det går att urskilja gemensamma drag hos de bilder som generellt anses vara 

uttrycksfulla. Dessa är: 

Få detaljer – en bild blir mer lättläst om den endast behandlar ett ämne, precis som en text. 

Segeholm menar att ju mindre information bilden innehåller, desto lättare är det för läsaren att 

ta till sig bilden. 

Tydlighet – en redaktionell bild fungerar sämre om den kräver analysering av läsaren. En 

uttrycksfull bild ska vara tydlig för den som läser. 

Känsla – har fotografen fångat äkta känslor hos den hen fotograferar går det fram bättre hos 

läsaren än om bilden känns konstlad och oäkta. 

Intressanta motiv – även om man som fotograf inte alltid kan välja motivet menar Segeholm 

att intressanta motiv gör underverk för uttrycksfullheten. 

Nya oväntade stilgrepp – väcker läsarens intresse. En lutande bild kan exempelvis vara ett sätt 

att skapa fart i en bild. Segeholm uttrycker det såhär: ”Må varje ny fotografgeneration se det 

som sin plikt att utmana den rådande bildsynen.” (Segeholm 2003 s. 11) Man ska dock vara 

återhållsam gällande denna punkt, det kan bli för mycket av det goda och kan bli kliché om 

det används för ofta. 

 

Men en bra redaktionell bild måste också vara innehållsrik för läsaren. Den ska alltså inte bara 

vara en snygg bild utan den måste berätta någonting, förmedla information. Detta kan den 

göra på två sätt. Det första genom att förmedla objektiv kunskap, fakta. Detta kan vara saker 

som hur någon ser ut eller hur det avgörande målet i matchen gjordes. Fakta som inte kan 

bestridas helt enkelt. Men en bra, innehållsrik bild kan även förmedla intryck till läsaren. 

Detta innebär en rent subjektiv upplevelse menar Segeholm, och kan vara av en plats, person 

eller en händelse. Fotografen ska genom fotografiet förmedla det som gjorde starkast intryck 
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på denne vid det jobb hen är på. Segeholm menar att en bild i högre grad än en text förmedlar 

intryck till läsaren. Fotografen som tagit en bild väljer ögonblick, utsnitt och vinkel. Däremot 

läggs inte någon direkt tolkning på bilden, detta får läsaren sköta själv. När det gäller att 

förmedla synliga intryck såsom känslor och värderingar är bilder att föredra framför text anser 

Segeholm. Det finns en större risk för att journalistens privata uppfattning kommer i vägen för 

läsaren om detta görs i text. (Segeholm 2003) 

 

Den redaktionella bilden ska vara ärlig i den betydelse att den ska försöka vara så nära 

verkligheten som möjligt. En bild ska inte manipulera läsaren och förvränga fakta. (Segeholm 

2003) En bild ska ses på som ett lösryckt citat. Segeholm anser att man som journalist bör 

vara medveten om detta för att hitta rätt i sitt arbete. Endast bilder som fotografen anser 

stämmer överens med dennes uppfattning av verkligheten ska användas. 

 

”12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så 

att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om 

den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.” 

(Spelregler för press, TV och radio 2010 s.8) 

 

Bilderna vi ser i dagspressen både på papper och på nätet är på ett eller annat sätt redigerade, 

eller anpassade så att de ska passa text och utrymme. De allra flesta följer de etiska reglerna 

men en del är rena manipulationer som ibland inte läsaren blir upplyst om. Första versionen 

av Photoshop lanserades 1990 (Melin, J 2013) men att redigera och manipulera bilder kan 

man datera till långt innan 1990-talet. (Segeholm 2003) 

 

Fotografiets dokumenterande karaktär är enligt Jostein Gripsrud (2002) direkt kopplat till våra 

föreställningar om sanning. Han menar att användandet av manipulerade bilder där läsaren 

inte märker eller blir upplyst om detta, innebär uppvisande av farlig respektlöshet för den 

sanning som ligger till grund för politik, vetenskap och mänskliga förhållanden i stort.  

 

Rune Pettersson (2001) menar att ändrad skala och/eller beskärning av en bild är de två 

vanligaste grepp en fotograf använder sig av vid redigering av sina bilder. Fotografen gör 

också alltid en första beskärning av sin bild direkt i fotoögonblicket när hen bestämmer vad 

som ska finnas med på bildytan. Med ett så pass enkelt grepp som beskärning går det att 

påverka vad läsaren får för känslor kring bilden, både i en negativ och positiv riktning. 
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Howard Chapnick (1994) betonar den viktiga ställning den redaktionella nyhetsbilden har i 

egenskap av historieberättare, ”It is witness to history”. (Chapnick 1994 s. 298) Ingen 

redaktör eller liknande har rätt att mixtra med den redaktionella nyhetsbildens integritet och 

värde genom att manipulera denna så att den vilseleder läsaren. De digitala hjälpmedel 

fotografer i dag har till sitt förfogande har gjort bildmanipulation ”into child´s play”. 

(Chapnick 1994 s. 297) Dessa hjälpmedel menar Chapnick i händerna på en oetisk fotograf 

kan leda så långt så att publiken tappar förtroendet för fotografiet som en trovärdig berättare 

av vad som skett vid ett visst tillfälle.  

 

Julianne H. Newton (2001) menar att fotografer förr i tiden kämpade med att få med sig 

tekniskt perfekta bilder hem från jobben, i dag menar Newton handlar det betydligt mer om 

att komma tillbaka till redaktionen med bilder där innehållet står i fokus. Det kan till och med 

vara så att den bild som till slut publiceras inte är den som är mest tekniskt korrekt, men det är 

bilden som visar det bästa innehållet.   

 

4.3. Multijournalist 

Nygren (2008a) menar att dagens journalister är multireportrar i den bemärkelsen att de utför 

många olika moment i det dagliga arbetet. Detta kan innebära att dagens reportrar utöver att 

utföra sin huvudsyssla också ska utföra andra uppgifter som kan höra till arbetet. Tekniken 

och presentation tar en allt större del av multijournalistens dagliga arbete, till exempel genom 

att redigering och foto nu är en del av arbetet, och tempot har ökat då fler jobb ska utföras 

varje dag. (Nygren, 2008b) 

  

”Multijournalisten vill göra ett hederligt hantverk, och lider ofta av att varken 

kunna göra tillräcklig research eller lägga ner tillräcklig tid på formen.” 

(Nygren, 2008b, sid 147) 

  

I ett forskningsprojekt där Nygren var projektledare som genomfördes under 2006 och 2007 

vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Stockholms universitet 

gjordes en enkät för samtliga nyhetsredaktioner i Östergötland som resulterade i 176 svar 

från journalister vid alla typer av medier. Denna visar bland annat att journalisterna som 

deltagit i enkäten har en kluven inställning till begreppet multireporter.  
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”38 procent säger att de känner sig som multireportrar, medan 60 procent säger 

att det förväntas på redaktionen att man ska vara mer av multireporter. Nästan 

alla tror att fler kommer att vara multireportrar i framtiden, men nästan inga tror 

att det kommer att göra journalistiken bättre.” (Nygren, 2008a, sid 151) 

 

När begreppet multijournalist används i denna uppsats syftar vi till en skrivande reporter som 

även fotograferar i yrket. 

 

4.4. De-professionalisering 

Enligt Gunnar Nygren (2008b) är den dominerande bilden i svensk journalistikforskning en 

professionalisering av journalistiken som pågått sedan i alla fall 1950-talet. Nygren 

ifrågasätter detta och ser istället en pågående de-professionalisering av journalistkåren, detta 

främst inom den journalistiska yrkesrollen. Ser vi på den svenska medievärlden idag med 

Eliot Freidsons teorier (tidigare nämnda under Professionalisering) om vad en profession 

bygger på så tyder mycket på att Nygrens teorier stämmer.  

  

Freidson (2001) skriver hur han definierar tre grundlogiker i sättet att styra arbetet inom 

yrkesområden som kräver en kvalificerad utbildning. Han börjar med att nämna en 

marknadslogik där kontrollen uteslutande ligger hos marknadsmekanismerna och tillgång och 

efterfrågan bestämmer arbetets innehåll och pris. Nästa är en byråkratisk logik där en stat eller 

organisation styr arbetet genom att utöva kontroll med hjälp av regler och förordningar. Den 

sista är professionalismens logik där de som utövar ett yrke har kontroll över sitt arbete 

genom egna regler och en standard som växer fram inom professionen. Denna kontroll blir 

möjlig om professionen har ett kunskapsmonopol och kan utestänga de som inte uppfyller 

professionens krav. Freidson benämner dessa som idealtyper och att ingen av dessa tre logiker 

självständigt existerar, utan att arbetsmarknaden i verkligheten är uppbyggd av samtliga 

logiker i mer eller mindre mån, men att de renodlade modellerna skapar möjligheten att 

urskilja vart makten över arbetet befinner sig. 

  

Exempel som visar en pågående de-professionalisering av den journalistiska yrkeskåren 

menar Nygren (2008b) är att arbetsdelningen har blivit otydligare där de anställda har blivit 

mer av mediearbetare som i olika hög grad sysslar med innehåll, teknisk produktion och 

marknadsföring och att det därför är svårare att säga vad som är journalistiskt arbete idag. 

Journalister blir multijournalister då de förväntas att både kunna sköta större delarna av 
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produktionsprocessen och även att kunna producera för olika medieformer. Journalisterna var 

tidigare också knutna till media via det kunskapsmonopol de hade på marknaden men i och 

med internets ingång har nu de flesta direkt tillgång till information och kunskapsmonopolet 

är därför brutet. Dessutom kan vem som helst, genom de publiceringsmöjligheter internet för 

med sig, producera medieinnehåll och publicera sig via bloggar och liknande, det i sin tur 

leder till av vem som helst kan titulera sig som journalist vilket också det leder till en de-

professionaliseringen av yrket. 

  

Nygren (2008b) menar att frågan om journalistiken är en profession eller inte handlar om 

vilken av Freidsons logiker det är som styr det journalistiska arbetet, i vilken mån det är en 

professionell logik som bygger på normer och värderingar hos en självständig yrkesgrupp, 

och vilket inflytande marknadslogik och byråkratisk logik har i arbetet. I verkligheten 

beblandas som tidigare nämnts dessa tre, men marknadslogiken och den byråkratiska logiken 

hamnar också i motsättning till den professionella logiken när vinstintressen ställs mot 

professionella normer och drivkrafter, eller när byråkratiers behov av att kontrollera arbetet 

ställs mot professionalismens normer som sanningssökande och öppenhet. Nygren skriver att 

det är i dessa motsättningar som den de-professionalisering som pågår inom journalistiken blir 

synlig och han menar att de-professionaliseringen lägger makten hos marknadslogiken, och 

att journalisterna därför i förlängningen inte blir mer av en självständig profession än tryckare 

eller pappersarbetare. Detsamma kan även sägas gälla för bildjournalister då vinstintressen 

spelar allt större roll och multijournalister mer och mer får axla rollen som fotograf. Vad kan 

då detta få för konsekvenser för det publicerade innehållet? 
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5. METOD 

I denna undersökning kommer tidningarna Skånskan och Sydsvenskan att jämföras, mer 

specifikt deras upplagor som kommer ut i Malmöregionen. Vi ville undersöka tidningar som 

låg ganska nära i tiden men inte ta vecka 45 år 2012 till vecka 2 år 2013, detta eftersom att vi 

båda under denna period genomförde vår praktik hos de två frilansande fotografer som 

Skånskan har på kontrakt. Den mer specifika tidsperioden som undersöks valdes dock 

slumpvis och blev veckorna fem och sex år 2013, den 28/1 till den 10/2. 

 

Det finns forskning som berör professionalisering och de-professionalisering men inte mycket 

som berör vad detta kan ha för konsekvenser för bildjournalistiken. Utmaningen med det här 

arbetet har därför varit att skapa en undersökningsmetod som fångar såväl strategi på ett 

organisatoriskt plan, som påverkan på innehållslig kvalitet. Eftersom att fokus i 

undersökningen ligger på professionalisering och de-professionalisering av journalistyrket 

och hur detta påverkar bildjournalistiken anser vi att skillnaderna i upplagestorlek på de båda 

tidningarna inte bör vara ett problem för undersökningen men något man bör veta om. 

 

En kvalitativ och en kvantitativ metod har använts för att genomföra denna undersökning. 

Den kvalitativa delen bestod av intervjuer med Pia Lobell på Skånskan som är biträdande 

redaktionschef och har rollen som nyhetschef på tidningen där hon planerar sidor, jobb och 

eventuellt vilka jobb det ska vara fotografer på (de dagar då man har fotografer tillgängliga på 

redaktionen). På Sydsvenskan intervjuades nyhetschef Malena Henriksson och bildchef 

Christina Arvidsson. Vid samtliga intervjuer har vi utgått från en intervjuguide (Bilaga 1) men 

små ändringar och tillägg har förekommit beroende på vilken väg intervjun tagit. 

 

Den kvantitativa delen bestod av att kategorisera det redaktionella bildmaterial som fanns i de 

båda tidningarna under den tidsperiod som undersöktes. Detta gjordes genom att undersöka 

bildernas storlek och kategorisera dem utifrån hur många spalter de täckte. Det undersöktes 

även varifrån bilderna kom från, alltså om det var anställd fotograf, reporterbild, bildbyrå, 

arkivbild, okänd, eller läsarbild/privat. Med okänd menas att ingen fotograf angivits vid 

bilden. Sedan gjordes även en kvantitativ teknisk kvalitetsbedömning utifrån kategorierna 

exponering, vitbalans och skärpa där vi utgick från värdena normal och avvikande. Här hade 

vi en hög tolerans i vad som ansågs vara normalt. Även om denna del av undersökningen 

kategoriserades kvantitativt rörde vi oss i kvalitativa domäner. En svårighet den 



14 
 

metodutveckling vi bedrivit har varit att vi inte hunnit göra en vidare kvalitetsbedömning av 

bilderna sett till bildinnehåll och liknande, utförligare resonemang kring detta finns i 

slutdiskussionen. Fullständigt kodschema som användes för undersökningen finns som Bilaga 

2. 

 

Vid undersökningen analyserades endast de redaktionella bilderna. De bilder som därför 

uteslöts var följande: 

 Bilder som vi bedömde vara mindre än en spalt. Detta eftersom att de då var så små så 

att det i många fall var svårt att ta beslut kring bildens kvalitet. 

 Bokframsidor och cd-omslag tillhörande recensioner.  

 Bilder som hör till Tv-sidorna eller Tv-bilagor. 

 Grafiska illustrationer. 

Bilder där det bara redogjordes för en fotograf och ingen eventuell bildbyrå kategoriserades 

som frilansare. På nästkommande sidor följer tre exempel för att klargöra vad vi menar med 

avvikande exponering, vitbalans och skärpa. 
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Bild 5.1. Avvikande exponering 

 

Bild från Skånska Dagbladet B7 2013-02-05. Originalfoto: Michael Lindholm. Denna bild 

bedömdes vara underexponerad, alltså för mörk, och fick därför ett avvikande värde i 

undersökningen. 

 

Bild 5.2. Avvikande vitbalans 

 

Bild från Skånska Dagbladet B16 2013-02-01. Originalfoto: Jonny Nilsson. Denna bild 

bedömdes ha avvikande vitbalans då det som ska vara vitt i bilden framställs som gult. 
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Bild 5.3. Avvikande skärpa 

 

Bild från Skånska Dagbladet A11 2013-02-04. Originalfoto: Mary Jensen. Denna bild 

bedömdes vara avvikande på faktorn skärpa då fokus bör ligga på kvinnan istället för på 

blombuketten på bordet bredvid.  
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6. RESULTAT 

6.1. Tidningsanalys 

Det vi ville undersöka i denna tidningsanalys var dels hur många bilder tidningarna publicerat 

under den tvåveckorsperiod som undersöktes, men också hur kvaliteten på det publicerade 

materialet kan påverkas genom det val av tillvägagångssätt som tidningarna har valt att 

använda sig av vid insamlandet av sitt bildmaterial. 

 

 

Figur 6.1 Antal bilder 

 

Redan i mängden bilder under den undersökta tidsperioden kunde man se en tydlig skillnad 

hos de båda tidningarna. Skånskan hade sammanlagt 1115 bilder och Sydsvenskan 434 bilder 

mer, alltså 1549 bilder. 
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Figur 6.2 Upphovsmakare 

 

Den andra faktorn som undersöktes var vem som hade tagit de publicerade bilderna. Största 

skillnaden tidningarna emellan är den att merparten av Skånskans bilder, 31 %, totalt 349 

bilder, kommer från någon typ av bildbyrå, alternativt pressbild. Hos Sydsvenskan å andra 

sidan är den största delen av bilderna tagna av deras egna fotografer, 29 % eller 447 bilder 

totalt. Skånskan använder sig betydligt mer av multijournalister i insamlandet av sitt 

bildmaterial än vad Sydsvenskan gör. Där Skånskan har 20 %, 226 bilder, har Sydsvenskan 

endast 2 %, 27 bilder under den tvåveckorsperiod som undersöktes. Gemensamt för de båda 

tidningarna är det att kategorin privat/läsarbild står för den minsta delen av det publicerade 

materialet. 2 %, eller 23 bilder hos Skånskan respektive 1 % och 19 bilder hos Sydsvenskan. 
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Figur 6.3 Bildernas storlek  

 

När bildernas storlek analyserades kodades de in i någon av följande kategorier: 

 Jätte motsvarar 7 spalter eller mer 

 Stor motsvarar 5-6 spalter 

 Mellan motsvarar 4 spalter 

 Liten motsvarar 2-3 spalter 

 Mini motsvarar 1 spalt 

Något vi märkte tydligt när denna undersökning genomfördes var skillnaderna i hur 

tidningarna tänkte kring storleken på sina bilder. Sydsvenskan använde sig i större 

utsträckning av stora bilder av typen jätte eller stor, samtidigt som man kompletterade med 

bilder av storlekarna liten eller mini. 5 % av Sydsvenskans bilder var av storleken Jätte eller 

mer. 14 % av bilderna var Stor, 30 % Liten och 44 % av bilderna var Mini. Skånskan använde 

sig mer av enskilda bilder i Liten- eller Mellanformat. Över hälften av bilderna, 52 % var av 

storlek Liten och 16 % av bilderna var av Mellanstorlek. Av 1115 bilder var endast 11 av 

storleken Jätte, vilket motsvarar 1 % av det totala bildantalet.  
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Figur 6.4 Teknisk kvalitet på bilderna 

 

Diagrammet ovan visar mängden bilder som bedömdes vara tekniskt avvikande, med tekniskt 

avvikande menar vi att bilderna inte är avsiktligt över- eller underexponerade, de har en 

felaktig vitbalans som inte är avsiktlig och skärpa som vi bedömer vara omedvetet felaktig på 

så sätt att fokus inte är placerad korrekt eller i vissa fall att hela bilden är oskarp. Här kan 

tydligt utläsas en klar och tydlig skillnad mellan de två tidningarna. Skånskan har utifrån sina 

1115 bilder sammanlagt 240 bilder, 22 %, som har bedömts vara avvikande på någon eller 

flera av punkterna, 104 bilder hade avvikande exponering, 93 hade en vitbalans som inte var 

korrekt och 122 bilder bedömdes ha avvikande skärpa. Sydsvenskan å andra sidan hade 

utifrån sina 1549 bilder sammanlagt 77 bilder vilket motsvarar 5 % av bildantalet, som var 

avvikande på någon eller flera av punkterna. Detta var fördelat på 40 bilder som var 

avvikande gällande exponering, 30 som hade avvikande vitbalans och 15 som bedömdes ha 

avvikande skärpa. Vi kan därför se en tydlig skillnad på den tekniska kvaliteten i bilderna som 

publiceras i de båda tidningarna. 
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Figur 6.5 Teknisk kvalitet på tidningarnas egna bilder 

 

I diagrammet ovan ser vi bilder som är tagna av tidningarnas egna fotografer, frilansfotografer 

eller reportrar som bedömdes vara avvikande i teknisk kvalitet Här räknas alltså inte bilder 

från bildbyråer eller liknande med, detta för att se hur kvaliteten skiljer sig mellan 

tidningarnas egna bildmaterial. Det sammanlagda antalet bilder som var tagna av frilansare 

eller reportrar på Skånskan var 430. Av dessa 430 bilder var 161 avvikande på en eller flera 

punkter, detta motsvarar 37,5 %. 29 % av de bilder som bedömdes avvikande var tagna av 

reportrar och de resterande 8,5 % var tagna av frilansare. Hos Sydsvenskan hade det tagits 

sammanlagt 716 bilder av fotografer, frilansare och reportrar. 35 av dessa bedömdes vara 

avvikande på en eller flera punkter vilket motsvarar 5 % av de 716 tagna bilderna. 2 % av de 

avvikande bilderna var tagna av fotografer, 1 % av reportrar och 2 % av frilansare. 

Anledningen till att mängden avvikande reporterbilder på Sydsvenskan bara uppnår 1 % är på 

grund av den lilla mängd bilder deras reportrar tagit. Av Sydsvenskans totala 716 bilder är 

endast 27 bilder tagna av reportrar och av dessa är 7 bilder avvikande, vilket betyder att en 

stor andel av även Sydsvenkans reporterbilder bedömdes vara avvikande på någon eller flera 

av punkterna. 

 

6.2. Intervjuer 

Pia Lobell arbetar som nyhetschef på Skånskan och har så gjort i drygt åtta år. Hennes 
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eftersom hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är som nyhetschef vid tidningen. Hon började 

arbeta som lokalreporter i Hörby för över tjugo år sedan och har sedan dess varit lokalreporter 

i både Eslöv och Malmö innan hon fick tjänsten som nyhetschef. Intervjun med Lobell 

genomfördes 2013-05-02. 

 

Malena Henriksson är en av två nyhetschefer på Sydsvenskan. Hon har suttit som 

vikarierande nyhetschef i sex månader och har egentligen tjänst som administrativ sportchef. 

På Sydsvenskan har hon jobbat sedan 1997 med ett antal olika befattningar, allt från 

redigerare på nattskift till redaktionssekreterare och nyhetschef på nöjesredaktionen. Intervjun 

med Henriksson genomfördes 2013-05-03. 

 

Christina Arvidsson är chef över bild- och grafikredaktionen på Sydsvenskan och har så varit 

i ett och ett halvt år, tidigare var hon biträdande bildchef. I över 30 år har hon arbetat på 

företaget och merparten av tiden har hon jobbat på bildavdelningen, dock aldrig som fotograf. 

Intervjun med Arvidsson genomfördes 2013-05-06. 

 

Vad är en bra bild? 

 

Det är ju en bild som känns skulle jag säga. Och det kan ju finnas många skäl till att en 

bild känns. Det handlar väl om att fånga någonting i en bild som man uppfattar som 

mottagare, det gör ju en bild bra. Men sen kan ju, det kan ju vara att man känner till 

historien kring en bild som gör att någonting blir extra fängslande. Eller så är den så 

direkt så att den talar till mig som människa bara. (Malena Henriksson, Sydsvenskan) 

 

Det Henriksson säger överensstämmer med Segeholms (2003) teorier om vad som gör en bra 

bild. Hon poängterar också att utöver det har bilderna också andra uppgifter som att vara 

informativa och kunna leverera en berättelse. Enligt Pia Lobell är det en bild som fångar 

uppmärksamhet, väcker nyfikenhet och lockar till läsning. 

 

Tidningarnas bildmaterial 

Som det går att utläsa i den kvantitativa undersökningen har Sydsvenskan en högre teknisk 

kvalitet på sina bilder än vad Skånskan har. Detta kan härledas till att man på Sydsvenskan 

har en bildredaktion som består av elva fotografer, varav en på halvtid och en bildchef. Man 

tar dessutom in praktikanter på heltid från Nordens Fotoskola Biskops-Arnö i Bålsta och från 
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bildjournalistikutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall. Utöver det har man också ett 

antal vikarier som är knutna till tidningen. Christina Arvidsson förklarar att bilder är väldigt 

viktigt för Sydsvenskan och att de vill fortsätta att hålla en hög kvalitet på sitt bildmaterial 

och Malena Henriksson berättar att arbetet kring bilder också är något som tidningen vill 

värna om då de ser det som en kvalitetsstämpel att ha en egen bildredaktion. 

 

Jag uppfattar att Sydsvenskans bilder ligger i toppklass skulle jag säga i svensk press, i 

alla fall bland storstadstidningarna håller vi oss på den nivån. Vi har ju flera fotografer 

som har vunnit väldigt prestigefyllda priser och som jobbar aktivt väldigt 

bildjournalistiskt så att säga och är med och driver nyhetsarbetet från deras perspektiv. 

(Malena Henriksson, Sydsvenskan) 

 

Skånskan å andra sidan använder sig som tidigare nämnt till stor del av så kallade 

multijournalister, men man hyr även in frilansfotografer från ett fristående företag. Man har 

då fördelat det så att ingen av redaktionerna (Malmö, Eslöv, Sjöbo) har fotograf varje dag. I 

Malmö har man måndag, tisdag, torsdag, lördag och söndag varje vecka. På redaktionerna i 

Eslöv och Sjöbo har man bara tillgång till fotograf onsdagar och fredagar varje vecka. De 

frilansfotografer tidningen hyr in jobbar dessutom bara halvtid så de har fyra timmar på sig att 

utföra dagens arbete, allt utöver det räknas som övertid. Utöver det har även sporten tillgång 

till fotograf tre timmar per dag. 

 

Pia Lobell upplever kvaliteten på Skånskans bilder som oerhört varierande och menar på att 

det syns tydligt vilka dagar de haft fotograf och vilka dagar de inte haft det. Speciella bildjobb 

brukar de ibland spara till de dagar då de har fotograf tillgänglig på redaktionen.  

 

Poängen med fotografer är att även om jobbet i sig är jättetråkigt så kan en fotograf fixa 

en bra bild medan en reporter då kanske bara tar en bild rakt upp och ner på en gubbe 

eller dam som står där. Det blir aldrig samma sak. (Pia Lobell, Skånskan) 

 

En gång i veckan har Sydsvenskan en speciell bild som får täcka ett helt uppslag, en gång i 

månaden utökar man denna bild till att bli en hel bildspecial som går över fyra till sex sidor 

beroende på ämnet. Det är då bilderna som står i fokus och får ta mest plats och texten får 

mindre plats. Ibland är det så att det är fotograferna själva som skriver text och bildtext till 

dessa bildspecialer. Det är tydligt att arbetet kring bilder är viktigt på Sydsvenskan men även 
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bildredaktionen känner av de neddragningar som varit på företaget. Bildchef Christina 

Arvisson berättar att de tidigare hade bildmakare som haft i uppgift att redigera bilder och att 

de även hade två bildredaktörer som arbetade tillsammans med natt-redigerarna. När dessa 

gick i pension hade man istället en bildredaktör som jobbade dagtid men vid den senaste 

neddragningen fick även denna bildredaktör sluta. Arvidsson berättar vidare att hon ibland 

upplever att bilderna kan bli styvmoderligt behandlade, det är lättare att ta bort eller förminska 

en bild än vad det är att stryka och ta bort i en text. Speciellt kan detta märkas på de sidor som 

redigeras nattetid då redigerarna har ont om tid och inte hinner lägga ner samma tid och 

omsorg på materialet.  

 

Många sidor redigeras ju på dagtid och där har du oftast en annan tid och kan sitta och 

jobba mycket, mycket mer med materialet, både med bilderna och med texten. Och det 

syns. (Christina Arvidsson, Sydsvenskan) 

 

Detta är dock något som diskuteras flitigt på redaktionen mellan fotografer, redigerare och 

chefer och är ingenting som man låter gå obemärkt förbi. 

 

Användandet av multijournalister 

På Skånskan står deras reportrar för en stor del av bildmaterialet i tidningen, de är så kallade 

multijournalister som förutom att skriva även fotograferar och redigerar själva. Nyhetschef 

Pia Lobell berättar att alla reportrar blivit tvingade att fotografera i och med neddragningar. 

 

Alla har inte förmågan men alla fotograferar, och i vissa fall gör de webbfilmsinslag och 

sådana saker, så alla reportrar kan åka på att fotografera på sitt jobb så att säga. Förutom 

att skriva själva artikeln någon enstaka gång har vi använt någon reporter som kanske är 

duktig på att fotografera att följa med en skrivande reporter, men vi är så pass få så det är 

inte ofta vi klarar av att göra så tyvärr. (Pia Lobell, Skånskan) 

 

På Sydsvenskan använder man sig inte av multijournalister i samma utsträckning som på 

Skånskan. Även om man här också går mot en utveckling där reportrarna lär sig att arbeta 

med olika kanaler (exempelvis webben) och att fotografer ibland skriver en liten text till ett 

bilduppslag så är antalet reporterbilder betydligt mindre på Sydsvenskan än vad det är på 

Skånskan (se Resultat). Malena Henriksson berättade att man på Sydsvenskan ibland låter 

reportrarna fotografera själva om det är enklare jobb som exempelvis enkätbilder som ska tas.  
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Christina Arvidsson menar att vissa av reportrarna på tidningen tar helt okej bilder, andra 

mindre okej bilder. 

 

Jag har försökt att säga att är det reporterbilder så vill jag inte att man drar för mycket på 

dem. Det blir ju att de är två, allra, allra max tre spalt. Men det håller inte alltid, ibland så 

är det planeringar som gör att de måste. (Christina Arvidsson, Sydsvenskan) 

 

Båda tidningarna har genomfört någon form av intern fotoutbildning för sina reportrar. Efter 

det att Skånskans fotografer försvann 2009 fick samtliga reportrar fotoutbildning under ett par 

dagar. Efter det har man haft fortbildningar för de som känt att de inte behärskar tekniken 

eller för de som har ett intresse av fotografering och vill ta det hela ett steg längre.  De kurser 

som har hållits på de båda tidningarna har dels behandlat kamerans teknik men också hur man 

tänker kring innehållet i bilder. Pia Lobell poängterar dock att två dagars internutbildning 

kanske inte alltid räcker till tidsmässigt. 

 

Oftast är det ju någonting som man är begåvad med också, alla blir inte fotografer, alla 

blir inte skribenter så är det väl bara. (Pia Lobell, Skånskan) 

 

Att kvaliteten påverkas av användandet av multijournalister bevisades i den kvantitativa 

undersökningen och det är också något som samtliga intervjupersoner håller med om. Pia 

Lobell berättar om att hon får anpassa vem som tar vilka jobb utefter deras förmåga att 

komma tillbaka med bra bildmaterial. Men kvaliteten är ett problem. Hon berättar att hon 

aldrig kan räkna med att hon får det bildmaterial hon vill ha. Vissa reportrar vet hon om att de 

behärskar att fotografera men vissa menar hon är jätteosäkra vilket leder till att hon inte vet 

vad hon kan vänta sig. 

 

Det kan bli jättebra bilder och de kan överraska mig fullständigt. Men det kan bli, ja, 

plågsamt dåligt också. (Pia Lobell, Skånskan) 

 

En faktor som kan vara av vikt när det gäller den undersökta tekniska kvaliteten för 

Skånskans bilder är den att reportrarna inte använder sig av exempelvis Photoshop för att 

redigera sina bilder (fixa rätt vitbalans, ljusa upp osv.). På redaktionen finns det endast en 

dator tillgänglig för reportrarna som har Photoshop, annars har de ett enklare grundprogram 

tillgängligt men huruvida det används ställer vi oss osäkra till. Att inte ge reportrarna tillgång 



26 
 

till riktiga fotobehandlingsprogram var från början ett medvetet val från redaktionsledningens 

sida menar Pia Lobell som berättar att de inte ville att personer som inte var kunniga nog 

skulle börja mixtra för mycket med bilderna då de såg en eventuell risk för att bilder skulle 

överredigeras eller manipuleras. Det var också en kostnadsfråga från början, att köpa in 

licenser till samtliga datorer är inte en lätt ekvation att få ihop för en redan ekonomiskt 

pressad tidning. 

 

Pia Lobell berättar att det nu i och med neddragningar är ett, med hennes ord, fasligt 

pusslande att få ihop en bevakningslista på morgonen och att ju färre reportrar tidningen har 

desto svårare blir det att få ihop det. Hon menar dock att det är något som hon fått vänja sig 

vid. En sak som alla de tre beslutsfattarna är överens om är att multijournalistiken kommer att 

fortsätta öka i samma takt som neddragningarna sker. Malena Henriksson tror att 

Sydsvenskan använder sig av multijournalister i mindre utsträckning i relation till andra 

tidningar då de fortfarande har den storlek de har på deras bildredaktion men det är inget hon 

tror kommer vara för evigt. 

 

Jag tror att det kommer att bli fler multijournalister för så ser branschen ut. Det finns 

liksom inte intäkter att betala den lite lyxiga tillvaro som vi har här i längden och folk 

kommer att få göra mer saker. Och det är väl självklart att om man tittar på det som inom 

bildjournalistiken är top notch, så kommer det att bli mindre av det, det tror jag. Men jag 

tror inte att det kommer försvinna. Men i den breda rapporteringen så är det klart att, då 

kommer kvalitetsbegreppet nog att förändras litegrann. (Malena Henriksson, 

Sydsvenskan) 
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7. SLUTDISKUSSION 

När arbetet med denna uppsats inleddes hade vi redan en föraning om vad resultatet skulle 

komma att bli. Vi visste om att Skånskan i större utsträckning använde sig av multijournalister 

och att Sydsvenskan hade en stor bildredaktion. Det fanns därför ett driv att ta reda på hur 

skillnaderna såg ut mellan en tidning som till en högre grad var de-professionaliserad och en 

tidning som lyckats hålla kvar en hög grad av professionalisering på redaktionen. Resultaten 

som vi sedan fick fram genom undersökningen visade sig stämma bra överens med vad vi 

sedan tidigare trott. 

 

Att en uppsats har god validitet brukar innebära att man mäter rätt saker och får ut svar på de 

frågeställningar man har. Det vi ville ha reda på genom denna undersökning var hur 

bildjournalistiken påverkas på två tidningar med olika grad av professionalisering, mer 

specifikt vilka upphovsmakare bilderna hade, hur stora bilderna var och framförallt vad 

graden av professionalisering hade för inverkan på bildernas kvalitet. Dessa frågor anser vi 

blev besvarade genom undersökningen och därmed har också uppsatsen en god validitet.  

 

God reliabilitet innebär att man i en uppsats mäter sakerna på rätt sätt. Vi anser att det 

tillvägagångssätt som använts för att undersöka materialet har varit korrekt. Att mäta den 

tekniska kvaliteten på bilderna genom exponering, vitbalans och skärpa har givit oss en 

möjlighet att kategorisera dem kvantitativt. Att vi varit två som genomfört forskningen stärker 

uppsatsens reliabilitet eftersom vi haft en möjlighet att diskutera materialet med varandra. 

Den omfattande mängden bilder som undersökts stärker också reliabiliteten på denna uppsats.  

Inom tidsramen för denna uppsats har vi inte haft möjlighet att utveckla ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att undersöka innehållet utöver den tekniska kvaliteten. Det vi menar att 

vi inte hunnit undersöka är alltså hur bra bildinnehållet stämmer överens med Segeholms 

(2003) teorier om vad som gör en bra bild.  

 

Då denna undersökning är baserad på endast två tidningars arbete kring bildjournalistik kan 

studien betraktas som en fallstudie, men den har ändå givit oss ett tydligt resultat som starkt 

visar på skillnaderna mellan de båda arbetssätten och vad det kan innebära för bilderna som 

publiceras. 
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Den metodutveckling vi bedrivit har hjälpt oss att skapa en metod som vi tycker har fungerat 

bra för att samla in den information vi behövt för att svara på våra frågeställningar och påvisa 

skillnaderna som kan uppstå i bildjournalistiken genom de olika arbetssätten.  

 

När mätandet av bildernas storlek genomfördes undersöktes hur många spalter som bilderna 

täckte. Ett mer önskvärt tillvägagångssätt kan ha varit att mäta arean av bilderna då vissa 

bilder ibland bara täckte två spalter men i gengäld gick från toppen av sidan till botten. Detta 

är något vi insåg när arbetet var i full gång och i ramen för denna uppsats fanns det inte tid att 

ändra metod. Tilläggas ska också att vissa bilder kunde sträcka sig över sex spalter men de var 

kanske inte högre än motsvarande två spalter. Man kan därför säga att dessa bilder tog ut 

varandra. Vi anser dock ändå att resultatet avseende bildernas storlek ger en fingervisning om 

hur tidningarna tänker kring användandet av bilder om än inte ett så säkert resultat som vi 

hade önskat.  

 

Vi kunde inte bara se skillnader på tillvägagångssätt av insamlande av material, bildstorlek 

och teknisk kvalitet på tidningarna. Något vi inte hade möjlighet att undersöka men som vi 

ändå fick en känsla av var att Sydsvenskan i en större utsträckning hade ett bildmaterial som 

överenstämde med Segeholms (2003) teorier om vad som gör en bra bild. De var i en högre 

grad uttrycksfulla, innehållsrika och använde sig av stilgrepp som gjorde att man som läsare 

stannade upp och drogs till bilden, vilket är en av nyhetsbildens huvudsakliga uppgifter vilket 

också togs upp i teorikapitlet. Sydsvenskans bilder kändes mer levande på så sätt att de 

föreställde händelser och liknande. Detta var något som bildchefen Christina Arvidsson 

pratade om när det gäller vad som är en bra bild.   

 

Pia Lobell berättade i sin intervju om hur en fotograf kan fixa bra bilder även om jobbet 

egentligen är ”jättetråkigt”. Skulle en reporter ta bilden är det lätt att det blir en bild på en 

gubbe eller dam som står rakt upp och ner framför kameran. Det är också så vi ofta upplevde 

Skånskans bilder när det var en reporter som hade tagit dem, även om detta inte ingick i 

undersökningen. Ofta var det ett porträtt i halvbild rakt framifrån. Reporterbilderna stod i stor 

kontrast till de bilder där de haft någon fotograf tillgänglig på redaktionen och som Pia 

uttryckte det så syns det tydligt vilka dagar de haft fotograf och vilka dagar de inte haft det. 

 

Tillgång till ett bra bildbehandlingsprogram är viktigt när man vill redigera sina bilder, det 

märkte vi båda under vår praktik. Att då inte Skånskans multijournalister har tillgång till det 
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känns som ett hinder i arbetet för dem och detta skulle kunna vara en alternativ förklaring till 

undersökningens reslutat. En av anledningarna till att de från början inte gav alla tillgång till 

ett mer avancerat program var den att man ställde sig tveksamma till att någon som inte 

behärskade det skulle börja mixtra för mycket med bilderna, det var då bättre att den bilden 

som togs var den som sedan gick i tidningen. Vi menar att om reportrarna bara har den 

tekniska kunskapen som behövs för att redigera bilder så går den vanliga journalistiska etiken 

och moralen att applicera även på bilder, och detta är något som alla reportrar borde ha goda 

kunskaper om. Något som också spelar in är tiden, reportrarna har fått mer att göra och blivit 

multijournalister, men enligt Pia Lobell har de inte fått någon mer tid så att de ska hinna 

arbeta med sina bilder. Känner reportrarna sig osäkra när det gäller bildredigerandet så krävs 

det också mer tid, dels för att lära sig från början, men också för att sedan vänja sig vid och 

komma in i arbetet.  

 

I denna undersökning har vi inte gjort någon jämförelse av tidningarnas layout men även där 

har vi upplevt tydliga skillnader, även detta skulle kunna vara en alternativ förklaring till 

undersökningens resultat. Skånskans layout upplevdes mycket mer mallstyrd då sidorna ofta 

såg likadana ut medan Sydsvenskans layout kändes friare då sidorna skiljde sig betydligt mer 

från varandra. En faktor för skillnaderna i layouten kan vara att Skånskans reportrar själva 

sköter mycket av redigeringen och på Sydsvenskan använder de sig av redigerare till all 

redigering. Eftersom tidningens layout i viss mån styr bildstorlek och liknande anser vi att 

skillnaderna i tidningarnas layout leder till skillnader i bildanvändandet. 

 

I denna fallstudie kan vi även konstatera en pågående de-professionalisering av 

bildjournalistiken. Detta baserat på att Skånskan 2009 gjorde sig av med samtliga sina 

fotografer och reportrarna har därefter tvingats fotografera själva. Reportrarna på 

Sydsvenskan får även de fotografera ibland själva när inte fotograf finns tillgänglig. Där har 

man utöver det också märkt av neddragningarna på bildredaktionen där bildredaktörer och 

bildmakare försvunnit helt och fotografkåren har bantats ner. På Skånskan är man när denna 

uppsats skrivs inne i en ny besparingsprocess där ytterligare fem till sex tjänster ska bort, även 

Sydsvenskan har fått besked om nytt sparpaket. Som vi kunde se i bakgrundskapitlet i denna 

uppsats befinner sig tidningsbranschen i ekonomisk kris och neddragningar genomförs, inte 

bara på de två undersökta tidningarna utan runt om i landet. Precis som Malena Henriksson 

tror vi att det som en följd av detta kommer bli mer och mer multijournalister på tidningarna 

och det i sin tur leder vidare till en större grad av de-professionalisering av journalistyrket. 
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Baserat på den forskning vi bedrivit anser vi att detta även kommer att innebära en 

kvalitetsförändring i bildjournalistiken.  
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8. VIDARE FORSKNING 

Bildjournalistiken är ett relativt outforskat forskningsområde och därmed finns det många 

möjligheter att göra någonting nytt. Något vi skulle önskat ha med i undersökningen är en 

möjlighet att systematiskt analysera bilders innehåll utöver den tekniska kvaliteten. 

Utvecklandet av en sådan metod är något vi skulle vilja se i vidare forskning. Man kan 

exempelvis utgå från Segeholms (2003) kategorier om vad som gör en bra bild; uttrycksfull, 

innehållsrik och ärlig. Det hade även varit intressant att se en större version av vår studie 

gjord på flera tidningar och över en längre tidsperiod för att se om resultatet blev detsamma.  

 

Att göra en publikstudie utifrån begreppet trovärdighet är en annan vinkel man kunnat ha och 

då undersökt hur publiken uppfattar trovärdigheten hos en bild baserat på vem som tagit den. 

 

Samtliga intervjupersoner i vår undersökning tyckte att bilden hade en viktig roll. Därför 

tycker vi att det skulle vara intressant med en studie av bildens roll och betydelse hos 

publiken. Hur viktig är bilden för publiken?  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Vad har du för anställning? 

Hur länge har du haft den? 

 

Hur ser det ut med fotografer på tidningen? 

- Anställda/frilans/multijournalister 

- Tid (heltid/deltid/timmar) 

Hur uppfattar du kvaliteten på tidningens bilder? 

Vad finns det för tankar bakom tidningens val av tillvägagångsätt för insamlande av bilder? 

- Vem/vilka har bestämt detta? 

Hur resonerar ni kring användandet av era fotografer? 

- Vem bestämmer fotografernas jobb? 

- Vad är ett bildjobb? 

Hur prioriteras bilder i tidningen? 

- Plats/utrymme/värde 

Hur mycket tid/resurser läggs på arbetet med bilderna? 

Hur resonerar ni kring användandet av multijournalister? 

- Vad har era journalister för arbetsuppgifter? 

Har multijournalisterna någon utbildning i bildjournalistik? 

Hur tror ni att användandet av multijournalister påverkar kvaliteten på bildmaterialet i 

tidningen? 

I en perfekt värld, hur hade arbetet kring bilder på tidningen sett ut? 

Vad är en bra bild? 

Vad är bra bildjournalistik? 
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BILAGA 2 
 

Kodscheman 
 
Bild 

Datum + sida + bokstav 

Ex: 20130128-A4-1 

 

Upphovsmakare 

Fotograf = 1  

Reporter = 2 

Frilans = 3 

Bildbyrå/nyhetsbyrå = 4 

Arkiv = 5 

Okänd = 6 

Läsarbild/privat = 7 

 

Bildstorlek 

Mini (1 spalt) = 1 

Liten (2-3 spalter) = 2 

Mellan (4 spalter) = 3 

Stor (5-6 spalter) = 4 

Jätte (7 eller fler spalter) = 5 

 

Teknisk kvalitet 

Exponering 

Normal = 1 

Avvikande = 0 

 

Vitbalans  

Normal = 1 

Avvikande = 0 

 

Skärpa 

Normal = 1 

Avvikande = 0 
 

 

  


