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The aim of this study was to examine pictures from the swedish morning newspaper 

Barometern regarding their publication about the summer drought 2018 on two of their 

platforms; the ordinary printed newspaper and their Instagram account.  

 

The purpose of the study was to track down if there were any obvious differences about 

the pictures that Barometern publishes in their printed newspaper and Instagram 

account. This study was conducted through a quantitative analysis with help of an 

coding scheme.  

 

A delimitation was made to investigate only the publications during the four summer 

months may, june, july and august. This limit was necessary with the reason to give our 

study a relevant starting point.  

 

The result of this essay shows that in the printed version of the newspaper are they more 

likely to publish pictures about the summer drought, as in the Instagram account are 

they more likely to publish pictures with a positive vibe instead. A another conclusion 

with this study is that almost half of the pictures that Barometern published about the 

summer drought is manipulated in some way. 
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1 Inledning 

 

Bildens ställning i svensk dagspress har under de senaste 20 åren både försvagats och 

förstärkts. I kvällspress har fotografier alltid haft en betydande roll, medan det är först 

nu på senare år som dagens morgontidning har börjat få upp ögonen för fotografiets 

dominans. Även tidningarnas webbupplagor förlitar sig på det visuella materialet, både 

när det kommer till stilla och rörlig bild. Enligt Nygren (2011) kan dock bildens ökade 

betydelse inom journalistiken även innebära att dess roll har försvagats. Detta motiverar 

han genom att beskriva hur multijournalistiken ställer nya krav på journalister samt hur 

fotograferna hamnar i skymundan då de skrivande journalisterna alltmer får ta över 

fotografens roll. 

 

Ytterligare faktorer som omställningarna till tabloidformat, förändringar i tidningarnas 

innehåll - framförallt när det kommer till nättidningarna - har skapat nya förutsättningar 

för den journalistiska bilden. Eftersom vem som helst kan ta en bild med dagens digitala 

teknologi gör det möjligt att redaktionerna får in bilder från allmänheten på ett helt 

annat sätt än förut. 

 

I takt med att sociala medier har fått en alltmer betydande roll i samhället vill vi med 

den här studien undersöka hur de traditionella medierna tillämpar sociala medier som 

verktyg, men även hur de väljer att prioritera sin bildsättning. Lägger de mest fokus på 

att ha stora och professionella bilder i den tryckta tidningen eller har de flyttat fokus till 

Instagram? Är det mest människor på bilderna eller är det mest naturbilder? Det är 

frågor som vi vill besvara genom den här studien. För att få undersökningen mer 

övergriplig har vi valt att lägga vårt huvudfokus på nyhetstidningen Barometerns tryckta 

tidning samt Instagramkonto. Vi är intresserade av att ta reda på om det finns några 

likheter respektive skillnader mellan vad tidningen väljer att lägger upp för  bilder på 

respektive plattform. 

 

Eftersom medier har blivit en så viktig del av upplevelsen kring att leva i och tillhöra 

samhället, tycker vi att det är tydligt att vår studie både är användbar och intressant för 

att försöka hitta en förståelse för hur dessa medier är meningsfulla för oss i det ständigt 

förändrade medielandskapet.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur nyhetstidningen Barometern väljer att 

lägga sitt fokus när det kommer till bildpublicering på deras två olika plattformar: 

Instagram och den tryckta papperstidningen när en specifik kris/händelse inträffar. För 

att underlätta vårt undersökningsmaterial har valt att avgränsa oss till att undersöka 

bilder som berör sommartorkan 2018. Det är också ett relevant ämne för allmänheten, 

eftersom vi på förhand vet att det var något som påverkade många medieredaktioner 

runt om i landet. Vi har valt att undersöka händelser som handlar både om torkan och 

händelser som handlar om bränder. För att få en mer överskådlig bild av 

bildrapporteringen har vi också valt att räkna med det totala antalet bilder, med 

undantag för vissa kategorier som vi inte ansett varit relevanta för vår studies resultat. 

Mer om detta står i avgränsningskapitlet. 

 

1.2  Problemformulering 

För att belysa problematiken har vi valt att använda oss av kvantitativ analysmetod, där 

vi har räknat antalet bilder som berör sommartorkan 2018. Därefter har vi delat in 

bilderna i underkategorier och variabler enligt vårt kodschema. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vi har använt oss av följande forskningsfrågor: 

1. Hur rapporterar Barometern om sommartorkan 2018 genom bild i deras tryckta 

papperstidning jämfört med deras instagramsida?  

2. Hur många av bilderna handlar om torkan och hur många av dem handlar om 

bränder? 

3. Vilket motiv var vanligast bland bilderna som publicerades under den här 

perioden? 

 

Anledningen till att dessa frågeställningar är intressanta för oss att undersöka är för att 

vi på förhand visste att sommartorkan 2018 blev omdebatterad på tv och lokala 

tidningar. Vi ville ta reda på om Barometern också rapporterade mycket om detta 

fenomen samt på vilket sätt de gjorde det.  
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2 Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation om vårt undersökningsmaterial. 

 

2.1 Den tryckta papperstidningen 

Att andelen av befolkningen som har tillgång till papperstidningen har minskat de 

senaste åren är ett stort problem för tidningsredaktioner runt om i Sverige. Enligt en 

ULF-undersökning (undersökningarna av levnadsförhållanden) från SCB, Statistiska 

Centralbyrån, var minskningen från 85 procent som konsumerade papperstidningen 

under 1980-talet till 71 procent under åren 2006-2007.   

 

I en senare studie av Anders Jalakas och Ingela Wadbring (2014), konstaterar man att 

det drygt är hälften av befolkningen som har tillgång till den tryckta tidningen. Det 

innebär att ungefär var tredje läsare av morgontidningen har försvunnit under en 25-

årsperiod. Vidare hävdar Jalakas och Wadbring att när läsarna sviker morgontidningen, 

så försämras tidningarnas ekonomi och det i sin tur leder till att mindre upplagor samt 

att personal kan behöva sägas upp. Eftersom god journalistik ofta kräver resurser 

påverkar det även tidningens innehåll. Det finns en risk för att den tredje statsmakten 

(d.v.s medierna) misslyckas med sitt uppdrag att granska samhället och dess 

makthavare. Jalakas och Wadbring anser också att massmedierna är viktiga för 

demokratin, eftersom medierna är kunskapsbärare för det samhälle vi lever i.  

 

Jalakas och Wadbring hävdar att åldern spelar stor roll för mediekonsumtionen och man 

kan se skillnader mellan olika generationers mediekonsumtion. Det beror bland annat på 

vilka vanor man har präglats av under uppväxtåren. Jalakas och Wadbring delar inte in 

läsarna i åldersgrupper, utan kategoriserar dem istället för generationer. Den plikttrogna 

generationen (de som är födda före 1946), rekordårsgenerationen (1946-1964), 

generation X (1965-1976) och slutligen den digitala generationen (de som är födda efter 

1977). Alla dessa generationer har växt upp under olika ekonomiska, politiska och 

mediala villkor.  

 

De plikttrogna konsumerade radio, svartvit tv, radio, tidningar och grammofon, medan 

rekordårsgenerationen konsumerade färg-tv, tvåkanalssystem och kvällstidningar som 

började utvecklas. Generation X hade betydligt fler valmöjligheter när det kom till sin 
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mediekonsumtion genom bland annat Walkman och video. Den digitala generationens 

karaktärsdrag är uppkomsten av datoranvändandet och internets utveckling. I Jalakas 

och Wadbrings analys har de kommit fram till att oavsett generation, så har den yngre 

publiken alltid haft mindre intresse för morgontidningen - både tryckt och online. 

Skillnaden ökar sedan över tid.  

 

Enligt statistikverktyget Statista (2017), är det drygt 45 procent av Sveriges befolkning i 

åldrarna 36 till 55 år som läser dagstidningen på nätet dagligen. Om man jämför det 

med ungdomar i 16 till 25 år är det en knappt hälften som läser nättidningen dagligen, 

då statistiken visar att det endast är 27 procent som gör det. 

 

2.2 Sociala medier 

Sociala medier är ett tacksamt verktyg eftersom man, likt hemsidor, når ut med 

information snabbt till mediepubliken. Dessutom får inläggen bra spridning genom att 

de kommenteras, gillas och delas vilket leder till att publiceringen snabbt växer och kan 

börja leva viralt. (Rundgren & Selling, 2017) 

 

Ytterligare en fördel med sociala medier är att man når ut till en annan sorts publik än 

vad man kanske får via papperstidningen. 

“Med sociala medier når man även målgrupper som normalt inte använder organisationernas 

hemsidor eftersom de följer sina sociala kanaler via mobiltelefoner.” (Rundgren & Selling, 2017, 

s.17) 

 

2.3 Instagram 

Instagram är en social plattform där man lägga upp bilder på egentligen vad som helst, 

ungefär som ett digitalt fotoalbum, som man kan dela med sina vänner (följare). 

“Många använder Instagram som en bilddagbok och är inte särskilt intresserade av att skriva 

textmeddelanden. Kommunikationen bygger på kärnfulla bilder som ofta kommenterar aktuella 

situationer, gärna med en snärtig kommentar på 5-10 ord.” (Rundgren & Selling, 2017, s. 21) 

40 procent av de svenska internetanvändarna har någon gång använt Instagram och var 

fjärde gör det dagligen. Detta gör Instagram till den snabbast växande kanalen 

inom  alla kategorier, framförallt bland den yngre publiken (Rundgren & Selling, 2017). 
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Ett sätt att öka möjligheterna att nå ut med sitt budskap är genom att använda sig av så 

kallade hashtags (tecknet #), följt av ett ämnesord som förknippas med kampanjens 

budskap, exempelvis #metoo. Varje hashtag är sökbar och alla inlägg som innehåller 

samma ämnesord samlas sedan när man söker på ordet (Rundgren & Selling, 2017). 

 

Enligt IIS, Internetstiftelsen i Sverige (2018), är det en större andel kvinnor än män som 

använder sig av Instagram. Enligt deras statistik är det 68 procent av kvinnorna som 

använder sig av plattformen, medan den motsvarande delen för män ligger på 53 

procent i alla åldersgrupper. Dock kan man se en ökning mellan männens användande 

av Instagram i jämförelse med förra året, vilket gör att mer än hälften av alla män 

använder sig av det sociala nätverket. 

 

Vidare i IIS rapport kan man konstatera att det är vanligare med yngre användare på 

Instagram, men att det dagliga användandet har ökat mest bland äldre. Mer än hälften av 

användarna är upp till 55 år. 

 

2.4 Bilden i stort 

Eriksson (2017) beskriver bilden som en samlingsterm för visuella representationer med 

olika utformning och utförda i varierande tekniker. 

“ En bild är en tvådimensionell återgivning av ett föremål, en tanke eller ett förlopp, som kan 

ersätta reella företeelser eller föremål, men det kan även vara en relief eller ett tredimensionellt 

föremål.” (Eriksson, 2017, s. 27) 

I boken Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och budskap refererar Eriksson 

(2017) till en studie vid namn Into the Image. Culture and politics in the field of vision 

av Kevin Robins (1996), där Robins förklarar att skillnaden mellan att betrakta bilder på 

en datorskärm respektive tv, mot att ta del av dem som fotografier, målningar, gravyrer 

etc är stor. Vidare påpekar Robins också att tv-mediet samt datorskärmen distanserar 

betraktaren från bilden. Detta eftersom betraktandet saknar en taktil akt i bemärkelsen 

att läsaren håller i en bok och bläddrar. 

 

Lindqvist (2010) hävdar att en tråkig arkivbild är bättre än ingen bild alls och att det 

sedan 2010 har trenden att använda många bilder kring svenska nyhetssajter eskalerat. 
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2.5 Multijournalistik 

Eftersom medielandskapet förändras, så förändras och utvecklas också journalistens 

yrkesroll. Behovet av bilder ökar och trots detta blir det allt färre fotografer som anställs 

på tidningsredaktionerna runt om i landet. Det är resultatet av en försämrad ekonomi 

eftersom annonsintäkterna minskar i papperstidningen. Ett relativt nytt påfund för detta 

är den så kallade multijournalisten, vars yrkesroll omfattar att bland annat agera 

reporter, fotograf, skribent, bildredigerare hantera ljud-och-video samt att lägga upp 

materialet på webben samtidigt (Nygren & Zuiderveld, 2011). 

 

2.6 Bildutsnitt 

Bilder kommunicerar genom avståndet till motivet. Det är fotografen som väljer 

avståndet, och beroende på motiv eller sammanhang kan man välja mellan en rad olika 

bildutsnitt. Extrem närbild, närbild, helbild och halvbild är de vanligaste bildutsnitten. 

De extrema närbilderna fokuserar på en persons ansikte i detalj, medan närbilder har 

huvud och skuldror som fokus (Bergström, 2004 & Hirdman, 2001). 

 

Närbilder kan skapa stor dramatik eftersom det är människors ansikten som är i fokus. 

Små föremål kan genom närbild göras betydelse laddat. Den typiska närbilden av en 

människa är att man placerar ansiktet symmetriskt och det ska vara varken för långt ner 

eller för högt upp (Bergström, 2003). När det kommer till halvbilder upptar person och 

miljö lika mycket utrymme på bilden och helbilderna har oftast hela personen och 

mycket av bakgrunden som motiv (Hirdman, 2001). 
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3 Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras delar ur tidigare forskning som vi tror kan vara relevant 

och till nytta för vår studie. 

 

3.1 Brandmannen - den mest använda källan inom 

skogsbrands-journalistik 

I en tidigare studie gjord av Karl-Arvid Färm, Anna-Lena Bystedt, Kerstin Nyström & 

Lars Nord (2016) undersöktes skogsbranden i Västmanland som bröt ut 31 juli år 2014. 

Där började branden på ett kalhygge och var då den största skogsbranden i Sverige sen 

1950-talet. Den branden var på 13 800 hektar och brandskadade 25 byggnader, samt ett 

dödsoffer.  

 

I deras studie gjorde de en kvantitativ innehållsanalys av nationella och regionala 

nyhetsmediers innehåll på respektives webbplatser. De undersökte Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Vestmanlands Läns Tidning. I 

deras undersökning undersöktes nyhetsartiklar men också ledare och debattartiklar för 

att få en samlad bild av medieutbudet på de respektive nyhetsmediernas hemsida.  

 

Insamlingsperioden för studien var de första elva dagarna i augusti år 2014 och 

materialet bestod av 619 analysenheter. I en av tabellerna redovisas hur de olika 

medierna använde sig av olika mediematerial för att rapportera om branden. Deras 

uppdelning såg ut som följande: video, foto, bildspel, länkad video, interaktiv grafik, 

chattlogg och kommentarsfält. Där kunde man se att Aftonbladet använde sig mest av 

video, medan Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet använde foto som 

främsta mediematerial. Lokaltidningen Vestmanlands Läns Tidning använde sig mest 

av foto. 

 

I undersökningen presenterade de också vilka källor som journalisterna hade förlitat sig 

på. Som källa i tidningarnas rapportering om branden var räddningstjänsten mest 

använda källan följt av privatpersoner. I slutdiskussionen tar de upp att nyhetsmediernas 

rapportering av branden inte enbart räckte med ord, utan att de använde sig av foto och 

video i stor utsträckning. 



  
 

8 

 

3.2 Instagram - ett sätt för ett varumärke för att marknadsföra sig 

Chelsea Bevins vid Liberty University, School of Communication Studies har studerat 

hur den amerikanska detaljhandelskedjan Target använder sina bilder på Instagram. Hon 

kom fram till att Targets bilder är anpassade till målgruppen. 

“Target drove the concept of back to school style using images/text that has emphasized the 

same key concepts but revealed different meanings to connect with different users.”  (Bevins, 

2014, s.109) 

Bevins (2014) hävdar att visuella bilder ofta används för att uppmärksamma något och 

nå den tilltänkta målgruppen. På senare tid har Instagram haft en viktig och unik roll 

inom den visuella marknadsföringen, något som Bevins anser är en utmaning för 

marknadsförare och företag som kräver varierande innehåll för att sticka ut ur mängden 

hos publiken. 

“When doing so, it will broaden a brands reach. Even though someone is from a different 

culture, people are able to connect with a picture in one way or another. When people connect or 

feel emotion, people will engage.” (Bevins, 2014, s.109) 

Vidare tar Bevins också upp att Instagram påverkar nyhetsförmedlare eller som i hennes 

undersökning Target, att Instagram handlar om att marknadsföra via bilder (Bevins, 

2014). 

 

3.3 Bilder kommunicerar sociala och politiska budskap 

Fotografier måste tjäna en del av sin meningsfullhet i tidningen utifrån kontexten den 

uppstår i. Den kontext i samband med den kanal som budskapet är överfört i, skapar 

sedan deras betydelse för oss. Nyhetstidningen i sig är ett budskap också, eller snarare 

en samling av varierande budskap omkring fotografier. (Bignell, 2002) 

 

Bignell (2002) hävdar att när vi konsumerar reklam, nyheter, tv eller film, framgår det 

tydligt att bland annat visuella tecken används inte enbart för att väcka det denotativa 

tankemönstret hos betraktaren. Detta är något som kritikern Roland Barthes kallar för 

“the making of myth”. Enligt Bignell handlar inte ordet “myt” i den här bemärkelsen 

om mythologi, utan ett sätt att tänka på folk, produkter, platser eller ideér som är 

strukturerade att skicka särskilda budskap till läsaren av texten. 
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“Myth, as Barthes uses the term, means things used as signs to communicate a social and 

political message about the world. The message always involves the distortion or forgetting of 

alternative messages, so that myth appears to be simply true, rather than one of a number of 

different possible messages.” (Bignell, 2002, s. 16-21) 

Även Ingela Wadbring och Marina Nilsson (2016) är inne på samma spår, att bilden 

spelar en relativt undanskymd roll inom journalistikforskningen.De hävdar att bilden är 

i huvudsak en illustration som inte har något egenvärde alls, och kan endast ses som ett 

komplement till texten.  Vidare i deras studie beskriver de hur den kommersiella 

nyhetsvärdering börjar ta över den traditionella och hårda journalistiken. Det innebär att 

redaktionerna allt oftare tar till de mest kostnadseffektiva metoderna för att producera 

tidningsmaterial. Då blir det lätt att man använder sig av visuellt material såsom stora 

bilder istället för text. Ytterligare en billig eller gratis möjlighet är att publicera material 

som publiken har bidragit med genom läsarbilder. 

 

3.4 Bilden som nyhetskälla och faktaförmedlare 

Bignell (2002) beskriver fotografier som en trovärdig källa som anspråkar att beteckna 

verkligheten, på grund av att de mekaniskt återskapar det som var framför kameran. 

Den kulturella betydelsen för fotografier som ett medium vilar på detta dubbla budskap. 

Fotografierna framstår som att beteckna sina ämnen utan att koda dem. 

 

Enligt Segeholm (2011) ska bilden vara innehållsrik och ge läsaren något mer än bara 

en estetisk tillfredställning. Enligt honom bör bilden också vara informativ och bidra till 

förståelse hos läsaren genom att förmedla fakta eller intryck. Med fakta menar 

Segeholm sådant som är objektiv kunskap, som till exempel en persons utseende, hur 

något är konstruerat och bilder från olyckshändelser som är tagna i syfte att visa hur 

exempelvis en brand såg ut eller vilka skador ett oljeutsläpp har orsakat.  

 

Ofta är enkla bilder med få detaljer lättast att nå fram snabbt till läsaren. Vidare 

förklarar Segeholm (2011) att en bra bild är en bild som man förstår innan man ens har 

läst texten.  

 

Eriksson (2017) hävdar att bilden är nödvändig för att kunna återge sådant som antingen 

är för stort eller för litet för att man ska kunna uppfatta det med blotta ögat. 
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“Ibland behöver vi en bild eller modell för att tydliggöra osynliga fenomen som exempelvis 

molekyler, eller för att gestalta det som är dolt för synen, såsom människokroppens organ eller 

insidan av en motor eller maskin.” (Eriksson, 2017, s. 27) 

Det är dock inte enbart avbildade objekt som är vanligt inom bildvärlden, utan även 

bilder som återberättar olika typer av händelser fyller en viktig funktion för bildens 

betydelse (Eriksson, 2017). 

 

Caple (2013) menar på att man genom forskning om bildjournalistik har kommit fram 

till att bilden likt texten kan ha ett högt informationsvärde och uttrycka ett brett register 

av nyhetsvärden, såsom negativitet, viktighet, närhet, elitpersoner, effekt, det oväntade, 

drama/intensifiering och personifiering. Ytterligare en slutsats som berörda forskare 

inom studien drog var att nyhetsbild och text innehöll liknande register av nyhetsvärden. 

“Bilden finns inte där av en slump. Den fyller en tydlig funktion som förstärkare och har därmed 

en central funktion i den visuella kommunikationen.” (Rundgren & Selling, 2017, s. 39) 

Lindquist (2010) anser att bilden och rubriken bär på olika budskap och att det därmed 

inte finns någon poäng med att de berättar samma sak. Istället bör rubriken och bilden 

ses som ett komplement till varandra. 

 

Även Yvonne Eriksson (2017) hävdar att människors bedömning baseras på saker som 

de själva har upplevt eller kommit i kontakt med i den fysiska verkligheten eller sådant 

som de har läst eller sett genom en visuell representation. Vidare hävdar hon också att 

det handlar om en uppskattning som är baserad på både medierad och direkt 

information. 
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4  Teori 

Detta följande kapitel kommer att innehålla teorier som vi ansåg vara lämpliga och 

relevanta för vår studie. 

 

4.1 Nyhetsvärderingsteori 

För att en nyhet ska vara uppmärksammad, bör den vara aktuell, visa intresse för en 

bred publik samt utspela sig på en plats geografiskt nära läsaren. Inom medieforskning 

brukar detta kallas för nyhetsvärdering. 

 

Sker en händelse och den passar in i någon av ovanstående tre punkter, ju mer relevant 

blir det för journalister att skriva om händelsen. Att värdera en nyhet eller göra ett urval 

av nyheter är två olika begrepp som kan förklaras på följande sätt: Nyhetsvärdering 

handlar om hur nyheter värderas gentemot ett nyhetsurval om vilket journalistiskt 

material som har publicerats eller tryckts. 

 

Det går också att dela in nyheters egenskaper i fyra olika punkter. Den första är 

närheten, där händelsen ska ha inträffat precis vid stunden eller nyligen. Men också 

geografisk närhet har en stor betydande roll. En annan faktor är om  händelsen är 

avvikande eller inte. Tredje punkten handlar om att nyheter får ett högt nyhetsvärde om 

elitpersoner omnämns i text eller bild. Till den fjärde punkten handlar om att förenkla 

innehållet. Det kan handla om att använda ett enkelt språk, ha det avskalat och återge 

händelsen på ett lätt och hanterbart sätt för läsaren. (Strömbäck, 2015 & Ghersetti, 

2012) 

 

Genom att använda oss av nyhetsvärderingteorin kan vi jämföra likheter och skillnader i 

hur Barometern väljer att framföra sina nyheter. Detta eftersom de olika principerna styr 

vad som är en nyhet samt hur stor den är. Det största nyhetskriteriet är närhet - både vad 

gäller tidsmässigt, geografiskt och kulturellt. Det är därmed närhetsprincipen som vi 

främst kommer att fokusera på i vår studie.  

 

Enligt Kristian Lindquist (2010) påverkas webbredaktören av vilka artiklar som läsarna 

klickar mest på. Det innebär att webbtidningarnas nyhetsvärdering baseras på vad 
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läsarna väljer att klicka på. De nyheter som blir mest klickade är sannolikt högt uppe på 

sidan. 

 

Om en nyhet som ligger på webben/sociala medier kan den uppfattas som gammal efter 

bara ett par timmar, medan i en tryckt tidning kan nyheten vara en eller ett par dagar 

gammal. Närheten anspelar också på vad som berör eller vad man identifierar sig med. 

 

En nyhet är en händelse som har skett någonstans i världen och ska återger på ett 

sanningsenligt sätt. Enligt Ghersetti (2012) har nyheter presenterats på en enklare 

version än att återge hela den komplexa händelsen. I och med detta är 

nyhetsvärderingen en process i att välja ut delar som ska passa till det medierna vill 

berätta.  

 

Genom att undersöka när, var, hur, varför och av vem kan man presentera den specifika 

händelsen. Det är vanligt att man delar in nyheter i olika ämneskategorier. Vissa av 

dessa kategorier dominerar nyhetsutbudet. (Hvitfelt, 1985) 

 

För vår studie om barometerns bilder om sommar-bränderna i Kalmar län 2018 är teorin 

om nyhetsvärdering bra för att kunna undersöka om den geografiska närheten avspeglas 

i Barometerns bildpublicering.  

 

4.2 Bilden som sanningssägare 

En bild bär på ett flertal möjliga betydelser. Bilden har varit en stor del av olika 

diskussioner, och skapande av känslor sedan den moderna tidningen kom. Att jobba 

med bilden som ögonvittne och som trovärdighet för journalistiken har alltid varit 

viktig, skriver Ingela Wadbring och Marina Nilsson (2016). Deras studie har kommit 

fram till att bilden har ett högt informationsvärde och kan inom nyhetsvärlden uttrycka 

olika genrer som negativitet, viktighet, närhet, elitpersoner, effekt, det oväntade, 

drama/intensifiering och personifiering. En bild som publiceras i nyhetssammanhang 

har karaktäriseras och formats av olika fotografiska genre-definitioner. De påpekar att 

den journalistiska bilden ska innehålla en specifik händelse eller ska ha fångat en 

specifikt skeende. Tillsammans med teknik och komposition ska bilden förmedla 

nyheten. (Wadbring och Nilsson, 2016) 
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Att bildens budskap ska vara helt uppenbart är inte alltid troligt. Olika faktorer som kan 

avgöra hur snabbt en bild tolkas kan vara bildens symbolik, kombinationen med rubrik, 

text och tidningens format (Wadbring & Nilsson, 2016). De skriver att man har kommit 

fram till att dagens bildjournalistik i dagstidningarna har blivit mindre ögonvittnen och 

mer poserande bilder samt porträtt. Fler tidningar har också börjat använda sig mer av 

genrebilder, alltså arkivbilder. Arkivbilderna visualiserar företeelser av liknande 

händelser. Bilden är alltså tagen på en annan plats och med andra inblandade, det går 

inte att knyta an bilden med själva händelsen. (Wadbring & Nilsson, 2016) 

 

Wadbring & Nilssons forskning är i högsta grad relevant för vår studie eftersom vi har 

undersökt bildpubliceringen av Sommartorkan 2018, där många bilder på bland annat 

bränder förekommer. Bilder som gestaltar bränder är oftast tagna direkt vid det skeendet 

som det sker, precis som Wadbring & Nilsson påpekar att den journalistiska bilden ska 

vara. 

 

4.3  Gestaltningsteorin 

I all form av nyhetsrapportering förekommer generella gestaltningar. Gestaltningsteorin 

handlar i stora drag om kommunikationens roll i hur människan betraktar och förstår 

omvärlden. Det kan handla om hur en sak, händelse eller fråga framställs och uppfattas 

(Sheata, 2015). 

 

Sheata (2015) refererar även till den amerikanske sociologen Gaye Tuchman (1978) 

som använde begreppet framing i sin forskning Making news. Begreppet använde hon 

som en metafor, med syfte av att illustrera och fastslå att nyheter fungerar som ett 

fönster mot omvärlden för nästan alla människor. Däremot hävdar Tuchman att detta 

fönster aldrig kan vara en objektiv spegling av verkligheten.  

 

Bland alla teorier inom medieforskning är gestaltningsteorin, eller den engelska 

beteckningen framing theory, en av de viktigaste. Genom att ha utvecklat teorin från att 

till en början enbart studera omgivningen och deras agerande med olika kulturer och 

frames/inramningar som klassas som naturliga. I och med de olika framesen har en 

mediegestaltning byggts upp. Genom att använda oss av visuell gestaltning, eller som 

man säger på engelska, visual framing, kan man få fram bildens kapacitet i att förstärka 
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och ge uttryck åt de ideologiska budskapen. Det handlar om att bilden förmedlar på ett 

visuellt plan ett budskap på ett underförstått och symboliskt vis (Nilsson, 2015). 

 

Strömbäck (2014) hävdar att det fungerar utmärkt att använda gestaltningsteorin till 

undersökningar kring att förstå journalistiska gestaltningar av verkligheten. Det kan 

delas in i tre olika perspektiv. Det första handlar om hur medierna gestaltar verkligheten 

och hur det påverkar människors syn på verkligheten. Det andra perspektivet fokuserar 

på mediernas gestaltningar och hur de reproducerar samt sprider olika ideologiska 

uppfattningar om verkligheten. Det tredje perspektivet handlar om mediernas 

representationer av deras innehåll.  

 

Gestaltningsteorin bygger på två huvudsakliga observationer. Den första fokuserar på 

att mediernas gestaltning inte är densamma som verkligheten. Medierna konstruerar och 

gör en egen gestaltning av händelsen, på grund av att verkligheten inte är begränsad 

medan formatet på webb, tidning, sociala medier är begränsad till ett visst format. Det 

innebär att medierna, redaktionerna och journalisterna måste ‘kill their darlings’ och 

sålla bort. Med all bortsållad information återges bara en del av händelsen. 

 

Den andra gestaltningen betonar att människors uppfattning av verkligheten inte är den 

riktiga verkligheten utan en gestaltning av verkligheten från mediernas gestaltning av 

verkligheten. Det innebär att om människor blir med beroende av information av 

medier, blir det lättare för medierna att påverka människan. (Strömbäck, 2014) Det kan 

alltså handla om hur tittaren uppfattar en bild som är på nyhetsagendan (Shehata 2015). 

Samt på ett annat sätt, genom att använda gestaltning på motsatt sätt, det vill säga att 

hur journalister ramar in en nyhet för att uppnå ett budskap (Nisbet 2010). 

 

I vår uppsats är bilden avgörande, då det är den vi kommer undersöka. Att undersöka 

hur bilderna gestaltar sommartorkan och bränderna som skapades på grund av torkan 

ger en bild av hur en lokaltidning har presenterat och förmedlat händelserna i bild. Att 

skriva och förklara en händelse i text ger läsaren en förklaring på vad som hände och 

hur det ser ut på de olycksdrabbade områdena. När fotograferna väljer att gestalta 

genom bild kan läsaren få en direkt uppfattning av händelsen utifrån tidningens vinkel.  
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5 Metod och material 

 

5.1 Motivering av vald metod 

Studien bygger på kvantitativ innehållsanalys som är en av de mest etablerade 

metoderna inom medieforskning när det kommer till mediernas innehåll. Metoden går 

ut på att man konstruerar ett kodschema med tillhörande instruktioner där man beskriver 

hur variablerna ska kodas och tolkas, vilket också utgör grunden för den systematiska 

kodningen av innehållet i medierna (Strömbäck, 2016). 

 

Eftersom syftet med studien var att ta reda på data som sedan bröts ner i kategorier och 

siffror, till exempel antal bilder som publiceras och vilken sort bilder som publicerades 

mest ansåg vi att denna metod var till störst fördel för vår undersökning . Hade vi valt 

en annan metod hade vi inte haft möjlighet att besvara våra frågeställningar genom 

sifferdata. 

“Att analysera bilder kan i många fall likställas med att läsa en text, men identifierar de olika 

bildelementen för att därefter sammanställa dem till en helhet. [...] Många gånger är det 

detaljerna som gör att en bild har en viss betydelse eller ett visst budskap. (Eriksson, 2017 s.37) 

 

I vårt fall undersökte vi hur den lokala dagstidningen Barometern valde att publicera 

nyhetshändelser om sommartorkan 2018, både i den tryckta papperstidningen och på 

Instagram.  

 

5.2 Urval 

Efter att vi fastställde undersökningens syfte försökte vi utgå från de lokala tidningar 

som vi kände till. Valet låg mellan Kristianstadsbladet, Smålandsposten och 

Barometern. När vi utgick från våra frågeställningar kom vi fram till att Barometern var 

mest lämplig för vår studie eftersom Kalmar län påverkades mycket av sommartorkan 

2018. Enligt SVT Nyheter (2018) var det den östra delen av Kalmar län som drabbades 

mest av skogsbränderna i hela Småland. Bland annat hade en större mängd skog brunnit 

ner i Oskarshamnstrakten och i Hultsfred hade bränderna varit så pass omfattande att 

det tog flera dagar att släcka dem.  
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Vi gjorde ett strategiskt urval när vi valde ut de tidningar som skulle undersökas. Vi 

valde att undersöka fyra månader under sommaren -  maj, juni, juli och augusti för att få 

med hela sommaren, men även för att få med de månader som hade mest intensiv 

påverkan av torkan.  

 

På sammas sätt som vi undersökte Barometerns bilder i tryckt tidning undersökte vi 

Barometerns Instagramkonto. Vi studerade bilderna som hade publicerats under samma 

månader som vi hade undersökt för den tryckta tidningen. Bilderna som fanns på 

Instagram arbetade vi med utifrån ett kodschema anpassat för Instagram. Precis som på 

Barometern valde vi att inte räkna med bilder som handlade om sport, politik och så 

vidare. 

 

Anledningen till att vi valde att undersöka Instagram istället för Facebook beror på två 

orsaker; dels att Internetstiftelsen i Sverige (2018) visar i sin årliga statistik på att 

Instagram är det snabbast växande sociala nätverket, och dels för att vi ansåg Instagram 

var mest lämplig för vår undersökningsform, då det är just bilderna vi ska lägga vårt 

fokus på. 

 

5.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka händelser som berör sommartorkan 2018 i 

Kalmar län. Ämnesvalet är relevant för oss, eftersom vi på förhand vet att det var något 

som påverkade många medieredaktioner runt om i landet. För att få vår studie så 

adekvat som möjligt har vi valt att undersöka både händelser som handlar om torkan 

och händelser som handlar om bränder.  

 

Med tanke på att det utvecklas nya medieformer, som till exempel radiostationernas 

webbsajter där man ibland använder sig av bild i form av fotoreportage, är vi noga med 

att avgränsa oss till papperstidningen och dess utveckling på sociala medier. 

Avgränsningen är viktig för att studien inte skulle skifta fokus. 

 

Vi valde dessutom att inte undersöka Barometerns nyhetsrapportering om 

Sommartorkan 2018 på deras webbsajt på grund av komplikationer som att det kan vara 
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svårt att hitta artiklar som publicerades under just de datumen, bilder och artiklar kan ha 

tagits bort osv.  

 

När det kommer till kodschemat valde vi att utesluta bilder som handlar om sport, 

kultur/nöje och familjesidorna eftersom vi ansåg att det inte är relevanta för vår studie.  

 

Det är viktigt att påpeka att vi inte tittade på likes och kommentarer på Instagram, utan 

vårt fokus låg på att att undersöka bilden och dess innehåll.  

 

Vi vill även poängtera att vi inte räknade antal kvinnor eller män som syns på bilderna 

eftersom det inte var relevant för studiens syfte. Däremot räknade vi alla människor som 

syntes på bild.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Som vi nämnt tidigare i detta avsnitt, använde vi oss av kvantitativ metod. Vi började 

med att leta reda på tidigare forskning och kurslitteratur som passade vår studie. 

Eftersom vi i början var osäkra på om vi skulle använda oss av semiotisk analysmetod 

eller kvantitativ metod behövde vi tid för att läsa på om metoderna för att sedan kunna 

avgöra vilken metod som var bäst lämpad för vår undersökning. 

 

Slutligen kom vi fram till att kvantitativ metod var den metod som skulle vara mest till 

fördel för vår studie eftersom vi var ute efter att ta reda på sifferdata och ren statistik om 

bilderna, medan semiotisk bildanalys handlar mer om vad som finns på bilderna och 

vilka känslor dem förmedlar. 

 

Efter att metod hade valts, var det dags att utforma våra frågeställningar. Detta var 

också ett område som tog ganska lång tid. Våra frågeställningar har ändrats flera gånger 

under undersökningens gång för att säkerställa att vi har förmåga att besvara dem. Vi 

anpassade våra frågeställningar utefter vårt empiriska material och slutresultat av 

kodschemat för att försäkra oss om att vi skulle kunna besvara våra frågor. 

 

Därefter förberedde vi ett kodschema där vi utformade olika variabler genom att utgå 

från våra frågeställningar. Vi punktade upp olika kategorier för att kunna undersöka 
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bilderna. Eftersom bilderna var huvudfokuset i vår studie utformade vi bildernas 

variabler efter bildens innehåll, till exempel bildutsnitt, motiv, storlek med mera. 

 

För att också få en helhetsbild av hur många bilder som faktiskt handlade om 

sommartorkan har vi valt att räkna in alla andra bilder (med restriktion för de bilder som 

vi valt att avgränsa oss till) med syfte av att få en jämförelse på det totala.  

 

Efter att vi hade gjort test av vårt kodschema gjorde vi den riktiga analysen. Arbetet 

fördelades jämt mellan oss. Ebba räknade de två första månaderna maj och juni, medan 

Nathalié räknade juli och augusti. För att sedan sammanställa allt matade vi in alla 

variabler och resultat i Google kalkylark. Därefter gjorde vi diagram som vi sedan 

bifogade i detta dokument. 

 

 Vi använde oss främst av sökverktyget Google Scholar för att få fram 

doktorsavhandlingar. Vi använde oss av sökorden journalism, Instagram, photos, 

fotografier, journalistik, social media och kvantitativ innehållsanalys när vi sökte efter 

tidigare forskning.  

 

Vi analyserade vårt resultat för att diskutera våra fynd, kontrollera så att alla referenser 

stämde och att vår studie hade en röd tråd.  

 

Tidningar som inte fanns med i Barometerns arkiv: 

Maj - 18/05/06, 18/05/13, 18/05/20, 18/05/27 

Juni - 18/06/03, 18/06/10, 18/06//17, 18/06/23, 18/06/24 

Juli - 18/07/01, 18/07/08, 18/07/15, 18/07/22, 18/07/29 

Augusti - 18/08/05, 18/08/12, 18/08/19, 18/08/26 

 

Detta beror på att Barometern har ingen tidning på söndagar och därför saknas det vissa 

datum i vårt kodschema. Den 23 juni var midsommardagen, alltså en röd dag. 

 

Eftersom vi inte hade tillgång till den fysiska versionen av papperstidningen använde vi 

oss av Barometerns webbarkiv där alla tryckta tidningar läggs upp i PDF-format. 
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Diagrammen som vi sammanställde är gjorda som cirkeldiagram. För enkelhetens skull 

valde vi att avrunda procenten till närmaste heltal i text tillhörande diagrammen. 

 

5.5 Variabler 

Ett kodschema gjordes för att kunna analysera vårt empiriska insamlade material med 

variabler för att förtydliga samt kategorisera empirin, med syfte att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

Totalt blev det tio variabler med underkategorier enligt nedan. 

V1 - Tidning och Instagram 

V2 - Publiceringsdatum  

V3 - Ämne  

V4 - Redaktionellt ämne 

V5 - Innehållet i bilderna  

V6 - Hur är bilden tagen 

V7 - Bildutformning 

V8 - Bildutsnitt 

V9 - Perspektiv 

V10 – Kolumner 

 

Bilderna kategoriserades först in under publiceringsdatum för att få en lättare överblick 

över bilderna. Därefter delades bilderna in i olika kategorier som brand, torka och 

övriga bilder. Detta gjordes i syfte av att sammanställa information om hur många av 

bilderna som hade dessa bilder som motiv. Under variabel 4 delades bilderna in efter 

redaktionellt ämne: lokala nyheter, inrikes, reportage, ledare/kommentarer, debatt och 

insändare. Variabel 5 inkluderades för att kunna besvara vår frågeställning om vilket 

motiv som förekommer mest när det kommer till nyhetsrapportering om Sommartorkan 

2018 i Barometern. Under variabel 6 kategoriserades bilderna efter hur bilden var tagen, 

om det antingen var en ögonblicksbild eller en poserande/arrangerad bild. Med 

ögonblicksbilder menar vi spontana bilder som är tagna precis i ett visst ögonblick, 

medan poserande/arrangerade bilder är motsatsen; uppställda och arrangerade bilder. Vi 

undersökte om innehållet i bilderna hade ett uttänkt perspektiv eller om det bara skedde 

spontant utan planering.  
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Variabel 7 kategoriserar bildens utformning: inget redaktionellt objekt, fotografi, 

illustration och grafik. Med inget redaktionellt objekt menar vi bilder som antingen är 

läsarbilder eller tagna från TT (Tidningarnas Telegrambyrå). Fotografi är bilder som är 

tagna av en fotograf eller privatperson med en kamera, medan illustration är bilder som 

på något sätt är tecknad. Grafik är bilder som innehåller diagram eller liknande. Under 

variabel 8 kategoriseras bildernas utsnitt: närbild, halvbild, helbild, översiktsbild, 

makrobild. Med halvbild menas en bild som är tagen där ett utsnitt är från midjehöjd till 

huvudet. Helbild innebär att bilden ger mer information än översiktsbilden och motivet 

ska vara med i hela bildutsnittet. En översiktsbild visar på var händelsen utspelar sig, 

medan makrobilder är extremt inzoomade bilder (Ang, 2012). 

 

Variabel 9 kategoriserar vilket perspektiv som bilden är tagen i: grodperspektiv, 

fågelperspektiv och normalperspektiv. Grodperspektiv innebär att bilden är tagen 

underifrån objektet. Fågelperspektiv är motsatsen till grodperspektiv och innebär att 

bilden är tagen ovanifrån objektet. Under variabel 10 är det antal kolumner som en bild 

har, det vill säga hur mycket utrymme bilden har fått. 

 

För bilderna som publicerades på Barometerns Instagram valde vi att använda samma 

variabler som för den tryckta tidningen. Vi valde att ta bort variabelvärde 8, kolumner 

för Instagram och ersätta den med att undersöka om bilden var en positiv eller negativ 

händelse.  

 

 

5.5.1 Ämne 

Variabel 3 tillfördes i kodschemat för att avgöra vilket ämne en bild tillhörde. 

 

Enligt följande instruktioner kategoriseras de undersökta artiklarna in: 

 Brand - bilder som på något sätt berör bränder, till exempel en ögonblicksbild på 

en brandolycka, brandmän, naturbilder med rök, grillar m.m. 

 Torka - bilder som på något sätt berör ämnet torka. Till exempel torrt gräs, 

naturbilder, berörda bönder, kor som blir utan mat på grund av foderbrist m.m. 

 Övriga bilder - bilder som inte har något med dessa ämnen att göra. 
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5.5.2 Innehållet i bilderna 

Variabel 5 innefattar vad som är huvudinnehållet i bilden. 

 

 V5.1 En människa - För att en bild ska räknas in här ska det tydligt bara finnas 

en människa i bilden. Finns det en ‘huvudperson’ med folk suddigt i bakgrunden 

kommer den bilden att räknas in här. 

 V5.2 Två eller flera människor - Bilder som klassificeras in här är bilder som har 

två tydliga människor eller fler på bilden. 

 V5.3 Stadsbild - Det är en bild som är tagen bland hus, i en miljö som 

symboliserar stad. 

 V5.4 Naturbild - Det är bilder som är tagna i skog, på en miljö där man inte ser 

några hus eller andra faktorer som kan påminna en om stadsbild etc. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

För att öka undersökningens validitet gjorde vi ett test av vårt kodschema genom att 

undersöka två dagar av Smålandspostens bilder, både i den tryckta tidningen och deras 

Instagramkonto. Datumen valdes slumpmässigt ut och det var den 26 maj 2018 samt 

den 4 juni 2018 som vi räknade. Testet av kodschemat gjorde vi för att vi ville vara 

noga med att vi räknade bilderna på samma sätt och för att öka undersökningens 

validitet. Det var också nödvändigt för att uppmärksamma om det var någon kategori 

eller variabel som behövde ändras innan vi påbörjade den riktiga undersökningen. Vi la 

då till variabeln “djur” då vi påträffade några bilder med djur som motiv när vi räknade 

bilder som hade med torkan att göra. 

 

Under analysens gång har vi också rådfrågat varandra hur den andra hade räknat på en 

specifik bild. På så sätt har vi haft kontroll över vilka bilder som delas in i vilken 

kategori. 

 

5.7 Metodkritik 

Eftersom vi endast har undersökt en tidning, som dessutom är en lokal dagstidning, 

fanns det en potentiell risk att resultatet skulle bli svår att dra några större slutsatser 

kring på det övergripande planet.  



  
 

22 

Vi kom på under analysens gång att vi även borde ha avgränsat oss från politiska 

händelser eftersom det var val i september. Dessa bilder har istället räknats in i 

kategorin “övriga bilder”, eftersom vi ansåg att det var för sent att ändra på det. 

  

Ytterligare en sak som vi missade att ha i åtanke var att göra en särskild kategori för 

bilder som inte hade varken människor, stad, djur eller natur som motiv. Dessa bilder 

kategoriserade vi in där vi tycker de lämpar sig mest. Till exempel en bild på en grill har 

vi kategoriserat in bland “stadsbilder”, vilket kanske inte är helt optimalt och kan 

påverka vårt slutresultat. Vidare har vi i efterhand insett att vi gjorde ett misstag att inte 

räkna om det var “vanliga människor/berörda” eller “tjänstemän/elitpersoner” som till 

exempel brandmän på bilderna. Det hade man kunnat tillföra i en kommande studie.  

 

Trots att vi gjorde ett test av vårt kodschema går det inte att undvika att vår tolkning 

kanske inte stämmer överens med någon annans. Eftersom vi är olika människor med 

olika tolkningar är det givetvis svårt att veta om vi har tolkat alla kategorier på exakt 

samma sätt, och eftersom vi räknade olika månader kan det ha påverkat vårt slutresultat. 

 

Samt att tolkningarna kan ha legat på gränsen till vissa kategorier och slutligen hamnade 

i någon vilket kan skilja i olika variabelvärden.  

 

En del bilder som vi har räknat i variabelvärde 5 med djur och människa som motiv på 

samma bild har delat  i båda kategorier, vilket kan ha gett avvikande totalvärde vid 

resultatet. 
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6 Resultat 

I vår undersökning har vi studerat morgontidningen Barometerns bildpublicering om 

torkan och bränderna som härjade under sommaren 2018.  

 

Vi har valt att dela upp resultatet i de tre kategorierna “om torkan”, “om brand” och 

“totalt”, eftersom vi ansåg att det skulle bli mer lättöverskådligt till skillnad om vi hade 

delat upp allting i månader. 

 

6.1 Tryckt tidning 

 

Totalt var det 4578 bilder som vi inte kunde räkna in i kategorierna “torka” eller 

“brand”. Det utgör att majoriteten av bilderna som undersöktes hamnade under 

kategorin “övriga bilder” med sina 95 procent. 132 bilder, det vill säga 3 procent, 

handlade om torkan. Minst bilder publicerades om bränder under den här perioden, då 

det endast var 103 bilder, vilket motsvarar 2 procent. 
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Vi delade in nyheterna i sju olika kategorier för att se vilken sorts nyhet bilderna 

publicerades i. Där kan vi se att vanligast var lokala nyheter där sammanlagt 50 procent, 

det vill säga 161 bilder, var publicerade. Näst mest publicerade nyheter var från 

kategorin ledare med 26 procent, vilket motsvarar 85 bilder. Därefter var det 

inrikesnyheter med sina 18 procent, vilket motsvarar 59 bilder. Endast 2 procent, 

motsvarande 7 bilder, av bilderna som handlade om torka eller brand hamnade på 

förstasidan. I botten låg debatt och insändare som hade 3 bilder vardera och ledare med 

9 bilder, vilket gör att dessa kategorier endast hade 1 procent var. 
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32 procent av bilderna hade ett motiv med en människa, vilket motsvarar 77 bilder. Den 

andra mest publicerade bilden var naturbild, med 29 procent, alltså 69 bilder. Därefter 

kom bilder med två eller fler människor som motiv, med 23 procent. Detta motsvarar 55 

bilder. Näst sist kom djurbilder som motiv, vilket hade 11 procent och motsvarar 27 

bilder. Det minst förekommande motivet som vi såg i vår undersökning var stadsbilder, 

med drygt 6 procent, vilket motsvarar 14 bilder. 

 

För att få fram följande procent har vi tagit delen delat med det totala värdet som i detta 

fall var 242 bilder.  

 

6.1.1 Bildens uppställnig 

 

I vår räkning av sommarens tidningsupplagor kom vi fram till att 55 procent av bilderna 

var ögonblicksbilder, vilket motsvarar 99 bilder, och 45 procent var poserande eller 

arrangerade, vilket motsvarar 120 bilder. 
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6.1.2 Bildernas utsnitt 

 

Bildutsnittet för bilderna valde vi att kategorisera i fem olika kategorier; närbild, 

helbild, halvbild, översiktsbild och makrobild.  

 

41 procent av bilderna var helbilder, det motsvarar 92 bilder. Ingen bild var tagen som 

vi kunde kategorisera som makrobild, alltså 0 procent. Den näst största kategorin var 

halvbild, med 30 procent som motsvarar 67 bilder. Efter halvbild kommer närbild med 

25 procent och 56 bilder. Näst sist, var översiktsbilder med 5 procent och 12 bilder. 
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6.1.3 Bildernas perspektiv 

 

Bilder kan vara tagna ur olika perspektiv för att förstärka/förminska en händelse eller 

person. Vi fick fram att vid händelser som bränder och torka är det överlägset vanligaste 

perspektivet normalperspektiv, med 94 procent, vilket motsvarar 192 bilder. Resten, 

alltså 6 procent består av 3 procent av vardera variabelvärde, grodperspektiv, med 7 

bilder, och fågelperspektiv med 6 bilder. 

 

6.1.4 Bildernas utrymme på sidorna 
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Att undersöka huruvida stor plats bilderna får i den tryckta tidningen valde vi att se hur 

många kolumner bilderna låg över. Överlägset med 40 procent var 95 av bilderna som 

är lagda på två kolumner. Därefter var en kolum och fyra kolumner med 15 procent, 

motsvarande 35-36 bilder populärast. Tätt därefter var 3 kolumner med 14 procent och 

32 bilder. Sedan kom 6 kolumner med drygt 9 procent och 22 bilder. 5 kolumner hade 

endast 6 procent, vilket motsvarar 14 bilder. Slutligen var det 8 kolumner med 2 bilder 

och drygt en procent, medan 7 kolumner inte hade några bilder alls. 

 

6.2 Instagram 

 

På Instagram såg vi tydligt att de inte har fokuserat på att informera om bränder och 

torkan som var under sommaren 2018. Det fanns endast en bild, under hela 

undersökningsperioden som vi kunde koppla till brand, och det var under juli månad. Vi 

märkte också ett tydligt samband mellan bildsättningen på Instagram där jargongen var 

betydligt trevligare och roligare. 99 procent, alltså 150 bilder som publicerades mellan 

maj och augusti innehöll annan information än torkan och bränderna. 
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7 Analys 

Ett tydligt mönster som vi kunde se var att Barometern publicerade bilder från lokala 

städer. Liksom Strömbäck (2015) & Ghersetti (2012) skriver, ökar nyhetsvärderingen 

när något har skett i närheten av människan samt när händelsen har skett i nutid, eller 

åtminstone nära i tid till den specifika händelsen. Det var endast ett antal bilder som var 

från Sverige och inte tillhörde Barometerns område.  

 

Något som förvånade oss var hur Barometern fokuserade på att ha underhållande eller 

övervägande positiva händelser i sitt flöde på Instagram. Bevins (2014) påpekar i sin 

studie att många företag har varierande innehåll för att sticka ut ur mängden hos 

publiken. Barometern har troligen använt instagram som ett hjälpmedel att nå ut till en 

annan målgrupp än den de har i tidningen. Vad vi menar med detta är att vi upptäckte att 

innehållet på Barometerns instagramkontot var betydligt mer positivt, vilket vi kan 

styrka med att vi delade in bilderna i kategorierna “positivt” och “negativt”. Givetvis är 

det en tolkningsfråga vad man anser vara en positiv respektive negativ bild. 

 

Vidare i Bevins studie förklarar hon att många företag fördelar sitt innehåll på sina 

plattformar för att nå ut till en så bred publik som möjligt.  Bevins (2014) hävdar att när 

människor känner känslor eller samhörighet bidrar det till att folk kommer att engagera 

sig. Detta är något som vi tror är en bidragande orsak till att Barometern har valt att 

använda många positiva bilder på sin Instagramprofil.  

 

Eftersom webbredaktören påverkas av vilka nyheter som läsarna klickar mest på 

(Lindquist, 2010), finns det en sannolikhet att man använder samma tankemönster på de 

sociala medierna också. Det vill säga att de nyheter som blir mest gillade får mer 

publicitet, medan de mindre klickade nyheterna inte publiceras överhuvudtaget på 

Instagram. En viktig beståndsdel att ha i åtanke är att den yngre publiken, som är 

majoritet på Instagram, kanske inte intresserar sig för olyckshändelser på samma sätt 

som den äldre mediepubliken.  

 

En annan aspekt som vi funderade på var att 120 bilder (vilket motsvarar 55 procent) 

var ögonblicksbilder, medan 99 (vilket motsvarar 45 procent) bilder var arrangerade. 

Det förvånade oss eftersom vi föreställde oss att ett ämne som bränder “kräver” bilder 

på den aktuella händelsen. Man får dock ta hänsyn till att vissa bilder som räknades 
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handlade om intervjuer med brandmän, medan när det kom till bilder om torkan var 11 

procent motiv med djur på bilderna.  

 

Segeholm (2011) anser att skillnaden mellan arrangerade och spontana ögonblicksbilder 

kan framgå så tydligt i stillbilder, trots att fotografen är skicklig och kan få det 

arrangerade att se naturligt ut. Han menar också på att de flesta läsare känner igen en 

arrangerad bild och har näsa för vad som är äkta eller inte.  

“Ett väl fångat ögonblick där ingen är upptagen med att se bra ut inför kameran kan många 

gånger ge en starkare bild än när fotografen och motivet har direktkontakt.” (Segeholm, 2011) 

Vidare hävdar Segeholm (2011) att bilden ligger närmare den ursprungliga händelsen 

till skillnad mot texten. Detta gör oss till ögonvittnen och varje bild förmedlar sin egen 

berättelse med utrymme för att göra egna tolkningar och observationer. När det handlar 

om fotografier med rörande objekt som människor, djur eller fordon, kan det röra sig 

om bara några sekunder för att förändra en bilds intryck. Det kan även vara skillnaden 

mellan en bra och en mindre bra bild. Därför tror vi att ögonblicksbilderna ändå blev 

fler i vår uträkning än de arrangerade, om än ganska minimal skillnad.  

 

En ytterligare observation som vi gjorde med hjälp av Strömbäcks (2014) rapport är att 

mediernas gestaltning aldrig är densamma som den verklighet den avspeglar. Medier 

beskriver verkligheten genom att rekonstruera och gestalta den. Det beror på att 

mediernas format är begränsat och journalisterna måste avgränsa innehållet och välja 

vilka perspektiv som ska belysas. (Strömbäck, 2014)  

 

Eriksson (2017, s. 44) menar på att man sällan ifrågasätter nyhetsbildens trovärdighet 

när det kommer till morgontidningen, utan istället betraktar man bilden som ett bevis på 

att händelsen faktiskt har ägt rum.  

“[...]De flesta människor är medvetna om att vi ideligen utsätts för oriktiga bilder i den 

bemärkelsen att fotografer och tidningsredaktörer väljer att medvetet redigera och manipulera 

bilder så att de passar olika politiska syften, men även för att skapa effektiva bildberättelser.” 

(Eriksson, 2017, s. 44) 

Med andra ord kan man dra  slutsatsen att trots att drygt hälften av Barometerns bilder 

var manipulerade på ett eller annat sätt, så ifrågasätter förmodligen publiken inte bildens 

trovärdighet. De bilder som vi har stött på i analysens gång och uppfattat som 
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arrangerade har varit dels på människor som poserar eller är uppenbart uppställda för ett 

foto eller när fotografen har försökt att få bilden att se ut som en ögonblicksbild.  

“[...] Reducering av mängder data, för att bättre anpassa innehållet till en tydlig 

informationsgrafik, medför att presentationerna blir kraftfulla samtidigt som de påverkar 

innehållet.” (Eriksson, 2017, s. 111) 

Medierna har en viss begränsning i hur mycket information som kan rymmas i en bild 

och hur stor plats en bild får ha i tidningen. Vi lade märket på att 40 procent av bilderna 

om torkan eller bränder var publicerade på 2 kolumner. Samt att 9 procent av bilderna 

låg över 6 kolumner, alltså ett halvt uppslag för Barometerns upplägg. Resten av 

utrymmet utgjordes av andra nyheter som också skulle få publicitet.  

 

Strömbäck (2014) förklarar att människans uppfattning av verkligheten påverkas av vad 

som publiceras i tidningar och sociala medier av journalister. Vi tolkar det utifrån vår 

analys att Barometerns journalister har valt att gestalta torkan och branden med hjälp av 

bilder på människor och naturbilder. I detta fallet har Barometern enligt oss skildrade 

händelserna på rätt sätt. Efter detta går det att föra en diskussion kring huruvida man 

kan växla mellan innehållet i bilderna eller om man ska vara enkel i sitt bildberättande.  

 

Vad vi kan se i utifrån vår undersökning har Barometern drygt 55 procent bilder på en 

eller flera människor i sin tryckta tidning.  Majoriteten av bilderna hade människor som 

huvudmotiv, vilket vi grundar på att 46 procent av bilderna innehöll natur, djur eller 

stadsmiljö. På Instagram publicerades en bild som vi kategoriserade som brand, där det 

också förekom en eller flera människor som motiv. 

“Vi använder fotografierna för att avbilda det viktigaste i texten, kanske en person som har 

många pratminus eller en plats som nämns i artikeln. Ibland blir det bilder som får sitt värde 

först när texten är genomläst och läsaren kan sätta in bildinnehållet i rätt sammanhang.” 

(Segeholm, 2011) 

Liksom Segeholm (2011) hävdar att bilden är den viktigaste ingången till läsning och 

det bästa blickfånget på uppslaget. Kanske hade det att göra med att så många av 

bilderna innehöll människor som motiv, eftersom det är trots allt människorna som var 

de mest drabbade i det här sammanhanget. Bilderna med människor var procentmässigt 

mer publicerade i den tryckta tidningen än bilder som innehöll det påverkade 

brandområdet. Att resultatet blev så kan bero på att bilderna på människor väcker en 
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tanke hos läsaren som kan skapa en igenkänningsfaktor. Att inte bara få se en bild på 

skogen utan att också se människor som på något sätt har med torkan eller bränderna att 

göra kan leda till att läsaren har lättare att identifiera sig med den specifika händelsen. 

Läsaren får en känsla av att “det kunde ha varit jag som blev drabbad”, vilket 

närhetsprincipen också tar upp.  

 

Barometern har under mitten sommaren aktivt rapporterat om torkan och bränder. 

Wadbring och Nilsson (2016) påpekar på att visuell gestaltning handlar delvis om hur 

redaktionernas bildurval skapar olika intryck för tolkningar för ideologiska budskap. I 

tidigare forskning har de kommit fram till att en rutinmässig nyhetsbevakning förstärker 

de dominerande gestaltningarna av i deras fall kriser och konflikter.  

 

I vår studie kan vi se olika mönster på hur Barometern har bildrapporterat om bränder 

och torkan under sommaren 2018. Som vi tidigare har tagit upp har vi sett hur stora 

procent skillnader och små procent skillnader vi har uppmärksammat i vår studie.  

 

Färm, et al. (2016) gjorde en studie där de undersökte hur fem olika tidningars 

rapportering om en speciell brand rapporterades om på tidningarna respektive 

webbplatser. I deras undersökning kom de fram till att tidningarna hade mest använt sig 

av brandmän och privatpersoner som källor för branden. Undersökningen påpekade på 

att texten inte kunde spegla hela händelsen, utan att tidningarna använde sig mycket av 

bilder och video. Denna forskning är relevant för vår studie för att få en inblick i hur 

tidningar rapporterar om bränder.  

 

I vår undersökning har vi sett att Barometern använder sig mycket av bilder för att 

kommunicera till läsaren. Vi såg att bilderna som användes var oftast tagna på branden, 

brandmännen, på de som var drabbade offren, eller på de som kunde ha blivit drabbade.  

 

Majoriteten av de bilder som undersöktes var tagna i normalperspektiv. Vad det beror 

på är givetvis komplicerat för oss att avgöra, men vi tror att det beror på att man 

fokuserar på att få bilden att se så trovärdig ut som möjligt när det kommer till sådana 

här nyhetshändelser. I ett personligt reportage kanske det är viktigare med att ta häftiga 

bilder ur olika vinklar för att tillfredsställa publiken visuellt, men i ett sådant här fall 

handlar det mest om att rapportera om nyheten. Det ska också ofta gå snabbt till när 
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man knäpper ögonblicksbilder, i synnerhet om de ska läggas upp på webben. De få 

bilder som faktiskt var tagna ur ett annat perspektiv än normalt var reportage om 

brandmän eller närbilder på kor som var tagna underifrån för att ge intrycket av “vem 

som har makt”.   

 

40,5 procent av bilderna var tagna i helbilds-utsnitt och blev därmed det bildutsnitt som 

användes mest. Detta förvånar oss inte alls eftersom det stämmer överens med den bild 

som vi tidigare har upplevt när det kommer till sådana här bilder. Det är sällan en bild 

som gestaltar en brand är tagen ur ett halvbilds-utsnitt, och ännu mer sällan att det är 

några närbilder. Segeholm (2011) besvarar våra iakttagelser i sin bok “Fånga bilden” 

där han skriver att man har en tendens att zooma ut och backa för att få med så mycket 

som möjligt när det kommer till miljöbilder. Detta beror på att publiken ska få möjlighet 

att se så mycket som möjligt.  

 

Däremot upplevde vi att det var mycket närbilder på människor eller när det kom till de 

arrangerade bilderna på exempelvis grillar. Detta styrker Wadbring & Nilssons (2016) 

studie om att bilden har ett högt informationsvärde och kan uttrycka olika genrer som 

negativitet, viktighet, närhet, elitpersoner, effekt, det oväntade, drama/intensifiering och 

personifiering. Vi tror att det är just för att skapa närheten och effekten av 

drama/intensifiering som man är ute efter när man tar närbilder i dessa sammanhang. 

 

 

8 Slutsats och diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur morgontidningen Barometern har bildsatt 

sommartorkan 2018 i sin tryckta tidning samt på Instagram. Genom att ställa fyra 

forskningsfrågor har vi fått svar på hur Barometern tolkade sommartorkan i bildformat.  

Efter att ha undersökt vårt empiriska material kunde vi konstatera att Barometern har 

arbetat mycket med översiktsbilder. Främst med människor som huvudinnehåll i 

bilderna, men även naturbilder av olika slag. I undersökningen som handlade om att 

dela in bilderna i ögonblicks- eller arrangerade bilder skiljde det endast 15 procent 

mellan de två variabelvärdena.  
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I vår undersökning kom vi fram till att tre procent handlade om torkan och två procent 

om bränder. Jämför vi det med resten av bilderna som vi räknade i tidningarna som 

motsvarar 95 procent anser vi att det är en liten del av Barometerns bilder som nyheter 

rapporterade om sommartorkan 2018. 

 

När vi undersökte bilderna fick vi fram att den typiska “sommartorkan 2018-bilden” ser 

ut som följande: Det ska vara en människa i bilden och den ska vara tagen i 

normalperspektiv samt helst helbild. I en lokal morgontidning ska nyheten vara lokal 

och bilden ska ha blivit fotograferad utan att personerna i bilden har varit arrangerade. 

Slutligen i tidningen ska bilden ligga på två kolumner. 

  

Vanligast motiv i bilden var en människa tätt följt av naturbilder.  

 

Eftersom bilderna på Instagram inte representerade Sommartorkan 2018 mer än på en 

bild kan vi bara utgå från hur den såg ut. Två eller fler människor var motivet, tagen i 

helbildsperspektiv. Nyheten var lokal då den handlade om hur brandmännen i 

Oskarshamn hade arbetat bra. Bilden var poserande då personerna i bilden var 

uppställda. Däremot kan vi med all säkerhet dra slutsaten att Sommartorkan 2018 inte 

alls var synlig i samma mån på Barometerns Instagramkonto som i den tryckta 

tidningen.  

 

Uppsatsens resultat visar att Barometern nyhetsrapportering om Sommartorkan 2018, 

oavsett om det handlade om torkan eller bränder, i bildformat inte var så stor i 

jämförelse med de andra bilderna som också var publicerade under samma tid.  

 

Troligen hade Barometern fler bilder som hade kunnat publiceras, men som föll bort. 

‘Kill their darlings’, ett uttryck som används och handlar om att man måste sålla bort 

onödiga bilder för att få fram de som är  de viktigaste. Kanske var det så de gjorde på 

Instagram. De valde att sålla bort bilderna om torkan respektive bränderna och valde att 

publicera andra bilder istället.  

 

Ytterligare något som vi måste ha i åtanke är att eftersom vi inte undersökte 

Barometerns webbsajt om deras nyhetsrapportering om Sommartorkan 2018 där, kan vi 
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givetvis inte veta helt fullständigt hur mycket det faktiskt rapporterades om den nämnda 

händelsen. 

 

8.1 Vidare forskning  

I fortsättning på denna studie hade man kunnat räkna om det var “vanliga 

människor/berörda” eller “tjänstemän/elitpersoner” som till exempel brandmän på 

bilderna. Man hade även kunnat analysera artiklarna som publicerades på webben. 

 

Samt undersökt tidningar som är lokaliserade på platser i Sverige eller varför inte andra 

delar av världen och gjort en jämförelse.  

Det skulle också kunna göras en vidare forskning på hur katastrofbilder på Instagram 

publiceras, och ta med text, kommentarer för att undersöka hur de påverkar människor 

och vad som läggs upp.  
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga A Kodschema och kodinstruktioner för tidning 
 

V1. Tidning 

Barometern 

V2. Datum 

2018-05-01 till 2018-05-31 

2018-06-01 till 2018-06-30 

2018-07-01 till 2018-07-31 

2018-08-01 till 2018-08-31 

V3. Publicerade bilder 

V3.1 Om torkan 

V3.2 Om Bränder (pga torkan) 

V3.3 Övriga bilder 

Bilderna som är publicerade är kategoriserade i tre olika variabelvärden. 

V3.1 Om torkan - Där kommer de bilder som handlar om torkan, är det svårt att tolka 

bilden utgår vi från rubik och textinnehåll för att kategorisera bilden. 

V3.2 Om bränder - Bilder som innefattar eld och som har med bränderna att göra. 

V3.3 Övriga bilder - De bilder som inte har med bränder och torkan från sommaren 

2018 kategoriseras in där. 

V4. Redaktionellt ämne 

V4.1 Lokala nyheter 

V4.2 Inrikes 

V4.3 Reportage 

V4.4 Ledare/kommentarer 

V4.5 Debatt 

V4.6 Insändare 

Vi har valt att ta bort nöje, familj, sport och så vidare för vi anser att det inte är relevant 

för vår studie. 

V5. Bildens innehåll 

V5.1 En människa 

V5.2 Två eller fler människor 

V5.3 Stadsbild 

V5.4 Naturbild 



  
 

II 

V5.5 Djur 

För att gå närmare in på vad vi menar med följande variabelvärden kommer här en 

beskrivning av varje. 

V5.1 En människa - För att en bild ska räknas in här ska det tydligt bara finnas en 

människa i bilden. Finns det en ‘huvudperson’ med folk suddigt i bakgrunden kommer 

den bilden att räknas in här. 

V5.2 Två eller flera människor - Bilder som klassificeras in här är bilder som har två 

tydliga människor eller fler på bilden. 

V5.3 Stadsbild - Det är en bild som är tagen bland hus, i en miljö som symboliserar 

stad. 

V5.4 Naturbild - Det är bilder som är tagna i skog, på en miljö där man inte ser några 

hus eller andra faktorer som kan påminna en om stadsbild etc. 

V5.5 Djur - Bilder som har ett eller flera djur i fokus. Det kan handla om kor, hundar, 

hästar etc. 

V6. Poserande eller ögonblicksbild 

V6.1 Poserande/arrangerade 

V6.2 Ögonblicksbild 

I detta urval har vi valt att dela upp bilder som är arrangerade och bilder som är 

ögonblicksbilder. Detta är utifrån vår egna tolkning om bilderna skulle vara svåra att 

skilja. Skulle det ske kommer vi att motivera varför bilden/bilderna sattes i den 

kategorin. 

V7. Bildutformning 

V7.1 Inget redaktionellt objekt 

V7.2 Fotografi 

V7.3 Illustration 

V7.4 Grafik 

När det handlar om bildutformning har vi delat in det i fyra variabelvärden. 

V7.1 Inget redaktionellt objekt - handlar om bilder som kommer från TT. 

V7.2 Fotografi - Är bilder som är tagna av en fotograf/privatperson där bilden är tagen 

med en kamera. 

V7.3 Illustration - En bild som på något sätt är tecknad. 

V7.4 Grafik - Det kan vara bilder som innehåller grafik, eller diagram och så vidare. 

V8. Bildutsnitt 

V8.1 Närbild 



  
 

III 

V8.2 Halvbild 

V8.3 Helbild 

V8.4 Översiktsbild 

V8.5 Makrobild 

Bildutsnitten på bilderna har vi valt att dela upp i fem olika variabelvärden. 

V8.1 Närbild - Det är en bild som har objektet täckande över mer än halva bilden. Eller 

om det är en person och bilden är tagen så bara ansiktet får plats. 

V8.2 Halvbild - Bildens objekt är lite längre ifrån fotografen. Är det en människa ska 

bilden vara tagen från midjan och uppåt. 

V8.3 Helbild - Där ska hela objektet i fråga vara med i bilden. 

V8.4 Översiktsbild - En bild där mycket information om platsen finns med. 

V8.5 Makrobild - En bild som har gått närmare på objektet än närbilden. 

V9. Perspektiv 

V9.1 Grodperspektiv 

V9.2 Fågelperspektiv 

V9.3 Normalperspektiv 

För att se perspektiven i bilderna har vi valt tre variabelvärden. 

V9.1 Grodperspektiv - Bilden är tagen underifrån objektet. 

V9.2 Fågelperspektiv - Bilden är tagen ovanifrån objektet. 

V9.3 Normalperspektiv - Bilden är tagen i samma nivå som objektet. 

V10. Kolumner 

V10.1 1 kolumn 

V10.2 2 kolumner 

V10.3 3 kolumner 

V10.4 4 kolumner 

V10.5 5 kolumner 

V10.6 6 kolumner 

V10.7 7 kolumner 

V10.8 8 kolumner 

För att se hur stor plats på uppslaget i tidningen bilderna får har vi delat in bilderna i 8 

variabelvärden för kolumner. Barometerns enkelsida består av sex kolumner. 

 

 

 



  
 

IV 

10.2 Bilaga B Kodschema och kodinstruktioner för Instagram 
 

V1. Instagram 

@barometern 

V2. Datum 

2018-05-02 till 2018-05-31 

2018-06-01 till 2018-06-30 

2018-07-02 till 2018-07-31 

2018-08-01 till 2018-08-31 

V3. Ämne 

V3.1 Om torkan 

V3.2 Om Bränder (pga torkan) 

V3.3 Övriga bilder 

Bilderna som är publicerade är kategoriserade i tre olika variabelvärden. 

V3.1 Om torkan - Där kommer de bilder som handlar om torkan, är det svårt att tolka 

bilden utgår vi från rubik och textinnehåll för att kategorisera bilden. 

V3.2 Om bränder - Bilder som innefattar eld och som har med bränderna att göra. 

V3.3 Övriga bilder - De bilder som inte har med bränder och torkan från sommaren 

2018 kategoriseras in där. 

V4. Redaktionellt ämne 

V4.1 Lokala nyheter 

V4.2 Inrikes 

V4.3 Reportage 

V4.4 Ledare/kommentarer 

V4.5 Debatt 

V4.6 Insändare 

Vi har valt att ta bort nöje, familj, sport och så vidare för vi anser att det inte är relevant 

för vår studie. 

V5. Bildens innehåll 

V5.1 En människa 

V5.2 Två eller fler människor 

V5.3 Stadsbild 

V5.4 Naturbild 

V5.5 Djur 

För att gå närmare in på vad vi menar med följande variabelvärden kommer här en 
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beskrivning av varje. 

V5.1 En människa - För att en bild ska räknas in här ska det tydligt bara finnas en 

människa i bilden. Finns det en ‘huvudperson’ med folk suddigt i bakgrunden kommer 

den bilden att räknas in här. 

V5.2 Två eller flera människor - Bilder som klassificeras in här är bilder som har två 

tydliga människor eller fler på bilden. 

V5.3 Stadsbild - Det är en bild som är tagen bland hus, i en miljö som symboliserar 

stad. 

V5.4 Naturbild - Det är bilder som är tagna i skog, på en miljö där man inte ser några 

hus eller andra faktorer som kan påminna en om stadsbild etc. 

V5.5 Djur - Bilder som har ett eller flera djur i fokus. Det kan handla om kor, hundar, 

hästar etc. 

V6. Poserande eller ögonblicksbild 

V6.1 Poserande/arrangerade 

V6.2 Ögonblicksbild 

I detta urval har vi valt att dela upp bilder som är arrangerade och bilder som är 

ögonblicksbilder. Detta är utifrån vår egna tolkning om bilderna skulle vara svåra att 

skilja. Skulle det ske kommer vi att motivera varför bilden/bilderna sattes i den 

kategorin. 

V7. Bildutformning 

V7.1 Inget redaktionellt objekt 

V7.2 Fotografi 

V7.3 Illustration 

V7.4 Grafik 

När det handlar om bildutformning har vi delat in det i fyra variabelvärden. 

V7.1 Inget redaktionellt objekt - handlar om bilder som kommer från TT. 

V7.2 Fotografi - Är bilder som är tagna av en fotograf/privatperson där bilden är tagen 

med en kamera. 

V7.3 Illustration - En bild som på något sätt är tecknad. 

V7.4 Grafik - Det kan vara bilder som innehåller grafik, eller diagram och så vidare. 

V8. Bildutsnitt 

V8.1 Närbild 

V8.2 Halvbild 

V8.3 Helbild 
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V8.4 Översiktsbild 

V8.5 Makrobild 

Bildutsnitten på bilderna har vi valt att dela upp i fem olika variabelvärden. 

V8.1 Närbild - Det är en bild som har objektet täckande över mer än halva bilden. Eller 

om det är en person och bilden är tagen så bara ansiktet får plats. 

V8.2 Halvbild - Bildens objekt är lite längre ifrån fotografen. Är det en människa ska 

bilden vara tagen från midjan och uppåt. 

V8.3 Helbild - Där ska hela objektet i fråga vara med i bilden. 

V8.4 Översiktsbild - En bild där mycket information om platsen finns med. 

V8.5 Makrobild - En bild som har gått närmare på objektet än närbilden. 

V9. Perspektiv 

V9.1 Grodperspektiv 

V9.2 Fågelperspektiv 

V9.3 Normalperspektiv 

För att se perspektiven i bilderna har vi valt tre variabelvärden. 

V9.1 Grodperspektiv - Bilden är tagen underifrån objektet. 

V9.2 Fågelperspektiv - Bilden är tagen ovanifrån objektet. 

V9.3 Normalperspektiv - Bilden är tagen i samma nivå som objektet. 

V10. Känsla 

V10.1 Positiv händelse - bilden handlar om något som är positivt, exempel: kalas, 

firande, kulturella evenemang 

V10.2 Negativ händelse - bilden handlar om något som är negativt, exempel: brott, 

olyckor, katastrofer. 
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10.3 Bilaga C Manual för kodschema av Smålandsposten 
 

Vi undersökte Smålandspostens bildrapportering om Sommartorkan 2018 i deras tryckta 

tidning och på deras Instagramkonto. Detta gjorde vi som ett test av vårt kodschema för 

att se om vi tolkade kategorierna/variablerna på samma sätt. Eftersom det bara var ett 

test undersökte vi enbart två dagar, datumen 26 maj 2018 samt 4 juni 2018. 

 

Vi kom fram till att inga bilder om torka eller brans punlicerades under den 26 maj. 

Däremot publicerades 4 bilder om torkan och två om brändra den 4 juni. Alla dessa 

bilder var lokala, men motivet skiljde sig lite. En av bilderna innehöll en männiksa, en 

annan med rvå eler flera människor som motiv., två bilder hade natur som motiv och två 

bilder med djur. Från början hade vi inte reflekterat över att ha en kategori med ”djur”, 

men eftersom vi stötte på många under kodschema-testet valde vi att lägga till den. En 

annan sak som vi la till i efterhand var kolumner.  

 

En av bilderna var poserande/arrangerad, och de resterande fem bilderna var 

ögonblicksbilder. Tre av bilderna var närbilder, en bild var halvbild, två bilder var 

helbilder, två bilder var översiktsbilder och en bild var makrobild. Inga av bilderna som 

undersöktes var tagna i fågel- eller grodperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


