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The purpose of this study was to investigate the image selection in the swedish
newspaper Aftonbladet during three days. We wanted to know what kind of images
Aftonbladet choosed to publish in the printed newspaper and in the corresponding
articles on the web. Through a semiotic image analysis we were able to analyze what
images Aftonbladet choosed to publish and what the images signaled. We were also
looking for differences and similarities in the image selection so we compared what
kind of different images the newspaper where using on the web and in the printed
newspaper.
We analyzed three pages from two newspapers in June, and the associated web articles,
which gave us a total of 50 photos to analyze.
Through the analysis we found that most of the images could speak to the observer's
pathos, that is, emotions. The result also showed that Aftonbladet used more sensational
journalism on images of people in the printed newspaper compared to the web. The
similarities we found mainly concerned that there were many of the images that were
the same on the web and the printed newspaper. The differences we found mainly
concerned that there were many more images on the web than in the printed newspaper
and the pictures were also much bigger at the website. We hope that our study will
provide an in-depth understanding of the importance of the image in the news context
and contribute to the journalistic research field.
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1 Inledning
Redan när du var knappt ett år gammal fick du säkerligen en bilderbok i händerna för att
lära dig associera bilder till vissa ting, vilket du antagligen kommer fortsätta att göra
livet ut både medvetet och undermedvetet. Säger någon exempelvis ordet väckarklocka
så är vår mentala bild i allmänhet en rund urtavla som står på två ben. Dock är det
väldigt sällan man stöter på den modellen av klocka, då de flesta i dag är fyrkantiga och
batteridrivna. Att vi ändå tänker oss bilden av den äldre väckarklockan beror på att den
blivit ett tecken, en bildkonvention (Eriksson & Göthlund, 2012).
Vi möter konstant bilder som påverkar oss på ett eller annat sätt i vår vardag – i
tidningen, på bussen och i våra mobiler. Det vi finner intressant är vad Aftonbladet
presenterar för bildval och vad de kan ha för bakomliggande tanke vid varje val. Vi har
därmed utfört en semiotisk bildanalys av bilder som är publicerade både i Aftonbladets
tryckta tidning samt på deras webbsida. Vi ville få en förståelse för vad för bilder
redaktionen väljer att erbjuda läsarna i samband med en nyhet. Vi har även valt att
undersöka likheterna och skillnaderna mellan de bilder som Aftonbladet valt att
publicera i den tryckta tidningen kontra webben till samma artikel.
Då vi är journaliststudenter hoppas vi kunna dra nytta av vår studies resultat för att få en
djupare förståelse för våra bildval i vårt framtida journalistiska arbete.

Forskning kring hur tidningar väljer att nyhetsvärdera det visuella i papperstidningen
jämfört med webben är sparsamt förekommande, så även forskning kring
bildjournalistik. Vår studie bidrar således med vidare förståelse för skillnader och
likheter mellan just dessa. Tidigare forskning visar att webb och tryckt tidning skiljer
sig åt men vår undersökning svarar specifikt på vad för skillnader och likheter som
hittats ur ett visuellt perspektiv inom ett avgränsat urval.
Forskningen är mycket aktuell då medierna i större utsträckning satsar på det visuella
och bilder får större plats och betydelse inom journalistiken där texten numera är
beroende av bilden. Ghersetti (2000) menar att bilden ökar händelsens nyhetsvärde och
att bilder kan motivera artiklar som annars inte skulle publicerats.
“Tre av fyra svenskar läser någon gång en papperstidning. Det är lika många som någon
gång läser en digital tidning på internet.” (Davidsson & Findahl, 2016).
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I takt med att internetanvändningen ökar använder fler människor digitala versioner av
de traditionella medierna. Webbtidningarna blir allt större och medieutvecklingen har
medfört stora förändringar när det handlar om den tryckta tidningen i förhållande till
webbtidningen. Böcker och dagstidningar har klarat sig förhållandevis bra medans
kvällstidningen inte klarat sig lika bra. Antalet läsare är ungefär detsamma men många speciellt unga människor - föredrar webbversionen framför den tryckta tidningen
(Findahl, 2013).
I “Svenskarna och internet 2016” beskriver Pamela Davidsson och Olle Findahl att det
år 2016 var 87 procent av personer i åldern 26-35 år som någon gång läser en
webbtidning och 55 procent som någon gång läser en papperstidning. Det är därför
viktigt att undersöka vidare vad skillnader och likheterna bidrar till och på så sätt
försöka förutspå hur den visuella utvecklingen kommer fortgå i ett medielandskap som
är i ständig förändring.

Ur ett samhällsrelevant perspektiv hoppas vi att vår studie bidrar till förståelse för vad
tidningen väljer för bilder att erbjuda läsaren. Om vår analys resulterat i att
webbtidningen exempelvis använder sig av mer sensationsjournalistik - att bilderna mer
är till för att locka till läsning - anser vi att man då som konsument av tidningen borde
vara medveten om detta.
Stefan Melesko (2013) menar att merparten av de “nya” medierna, så som
webbtidningen, praktiskt taget är helt reklamfinansierade och att den viktigaste
inkomstkällan är annonserna. Detta bidrar således till att man kan ana att det finns en
del skillnader även visuellt, något den här undersökningen har tagit reda på genom ett
specifikt urval av empiriskt material.
För journalister är det intressant att kunna reflektera över sambanden mellan de olika
komponenterna. Det är även ytterst intressant att förstå hur bild och text samverkar för
att vi på bästa sätt ska kunna göra bra journalistiska val i framtiden. Vår undersökning
ger journalistiken underlag till att på ett bättre sätt förstå sambanden mellan
komponenterna och att även förstå vikten av ett bra bildval.
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1.1 Syfte & frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka en kvällstidnings bilder på webben och i den
tryckta tidningen genom en semiotisk bildanalys och därefter undersöka skillnader och
likheter i bildval. Detta kommer vi utföra främst genom en kvalitativ men även med
inslag av en kvantiativ analys. Vi hoppas att genom studien kunna erbjuda en fördjupad
förståelse för bildens betydelse i nyhetssammanhang samt kunna bidra till det
journalistiska forskningsfältet.
Frågeställningarna är således följande:
1.

Vad för bilder väljer kvällstidningen att publicera i den tryckta tidningen?

2.

Vad för bilder väljer kvällstidningen att publicera till motsvarande artiklar på
webben?

3.

Vad finns det för visuella likheter och skillnader mellan webben och den tryckta
tidningen?

Frågeställning 1 innebär att vi kommer analysera de bilder som finns i den tryckta
tidningen under två dagar på tre sidor. Vi kommer bland annat att analysera antalet
bilder och göra en semiotisk bildanalys av varje bild.
Frågesställning 2 innebär samma tillvägagängssätt i analysen som i frågeställning 1,
men gällande bilderna i motsvarande artiklar på kvällstidningen hemsida.
Frågeställning 3 innebär att vi analyserar skillnader och likheter i bilderna på webben
och i den tryckta tidnigen genom exempelvis bildval, bildstorlek och vinklar.

2 Bakgrund
Som bakgrund till vår studie är det relevant att förstå hur viktig bilden är inom
journalistiken och även för denna undersökning. Nedan beskrivs därmed
bildjournalistikens förankring.
Begreppet bildjournalistik började redan vid mellankrigstiden då de första
småbildskamerorna gjorde det möjligt att fånga rörelser. Vid sekelskiftet startade sedan
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bildens intåg inom dagspressen och har sedan dess beskrivits som att ha “dubbel
kapacitet”. Det innebär att bilden fungerar till att både väcka känslor samtidigt som den
kan fungera som bevis (Nilsson, 2015).
Maria Nilsson (2015) menar även att vi just nu befinner oss mitt uppe i digitaliseringen
av mediebranschen. Detta bidrar till att tidningarna har blivit mer visuella och idag
dominerar bilden över texten i svenska tidningar. Mediekulturen blir allt mer visuell och
detta är en stor anledning till den växande bildjournalistiken som forskningsområde som i dagsläget fortfarande alltså är ett relativt nytt område och därför inte speciellt
omfattande än.
Vi kommer vidare att fördjupa oss mer inom bildjournalistik i vårt teorikapitel och
därmed mer utvecklat förklara bildens roll inom journalistiken. Där kommer vi utöver
semiotik även knyta an till visuell retorik och visuell gestaltning för att ge en djupare
förståelse kring bildens uttryck och språk. Vi vill poängtera att bakgrunden är viktig för
att förstå hur stor bildens roll är inom journalistiken och att man har detta i åtanke
genom vår undersökning.

3 Tidigare forskning
Efter en genomsökning av vårt forskningsområde med fokusering på bildjournalistik har
vi konstaterat att det förekommer sparsamt med forskning som knyter an till just detta
ämne. Forskning inom semiotik är överlag relativt vanligt. Forskning om webbtidning
kontra papperstidning förekommer ibland. Däremot saknas i stor utsträckning forskning
om detta ur ett visuellt perspektiv; vi anser därför att vår forskning kommer vara till stor
nytta inom detta specifika ämne.

3.1 Bildjournalistikens förändring
Nilssons och Wadbrings rapport “En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens
förändring i svensk dagspress 1995-2013” är relevant för vår studie då den förklarar
bildens betydelse i samband med nyhetsrapportering och bildens utveckling. Denna
rapports syfte är att kartlägga den journalistiska bildens funktion, uttryck och förändring
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mellan 1995 och 2013. I studien undersöks bilder från fyra dagstidningar: Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad. År 2013 har
Nilssons och Wadbring även utfört analysen på respektive tidnings webbsida. Då även
vi har studerat svensk press och använder oss av empiriskt material från både tryckt
press samt webben anser vi att Nilssons och Wadbrings forskning är relevant för vår
studie. Nilsson och Wadbring använde sig av en kvantitativ innehållsanalys för den
översiktliga kartläggningen (totalt 17.400 bilder) och en kvalitativ innehållsanalys
gällande tidningarnas förstasidor.

I studien kommer Nilsson och Wadbring (2016) fram till att bildens betydelse har
förändrats med årens gång. De huvudsakliga resultaten är följande: antalet bilder har
ökat markant, speciellt i kvällstidningen Aftonbladet, medan det är feature- material
snarare än nyhetsbilder som står för ökningen i de övriga tidningarna (Nilsson &
Wadbring, 2016, s. 85). De utgick från en tes att det finns ett allmänt tankesätt att
amatörbilder ökar i tidningarna (Wadbring, Nilsson, 2016, s. 73) men kom under
studiens genomförande fram till att antalet amatörbilder lyser med sin frånvaro. I
studien kommer Nilsson och Wadbring (2016) även fram till att övergången till
tabloidformat för morgontidningarna har påverkat bildanvändningen, framförallt på
tidningarnas förstasidor. På förstasidorna ser de även att porträttbilder, bilder med
posering och ögonkontakt har ökat med åren.
De bilder som Nilsson och Wadbring (2016) förklarar emellertid har ökat mest i
tidningarna är de mycket små bilderna som de benämner som frimärksstora. Inne i
tidningarna menar Nilsson och Wadbring (2016) även på att det är featurebilderna som
har ökat mest under åren.
“Denna utveckling, samt en stor andel porträtt och poserade bilder och få
ögonblicksbilder, kan ses som ett intimt och personifierat tilltal, vilket i sin tur kan vara
tecken på en mjuk journalistik. Dock har inte andelen ögonblicksbilder minskat markant
över tid.” (Nilsson & Wadbring, 2016, s. 86)
Nilsson och Wadbring (2016) förklarar att deras resultat stämmer överens med tidigare
forskning i så måtto att antalet bilder har ökat kraftigt, dock emotsäger deras resultat
den utbredda uppfattning om att journalistiken skulle ha blivit mer visuell då de är det
väldigt små och svårlästa bilderna som står för den största ökningen i de fyra
tidningarna.
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Nilsson och Wadbring (2016) sammanfattar sin studies resultat genom att förklara att
tidigare forskning har påvisat att antalet bilder i journalistiken har ökat, men att deras
studie ger en mer komplex bild än så. Nilsson och Wadbring (2016) menar på att deras
studie ger ytterligare kunskap om bildens utveckling då den även förklarar
bildjournalistikens innehåll, funktion och omfång.
Detta var relevant för vår studie då vi genom Nilsson och Wadbrings rapport kunde få
en mer fördjupad förståelse för bildjournalistik och ha användning av detta under vårt
genomförande av vår bildanalys. Deras rapport bidrog till att vi fick en insikt om
nyhetsbildens funktion på både tryckt press samt webben, att de dessutom har studerat
samma tidning som vi, Aftonbladet, gör att forskningen blir ännu mer relevant för vår
studie. Nilssons och Wadbrings studie är relevant då den kan bidra till god förståelse för
bildjournalistikens betydelse, samtidigt som vi var öppna för nya tolkningar och
perspektiv under vår studies genomförande.

3.2 Sensationsjournalistik
Det tidningsformat som främst förknippas med sensationsjournalistik är den så kallade
tabloiden, det format som även kallas kvällspress i Sverige baserat på den tid som
tidningen ges ut (Hadenius & Weibull, 2003). Då vi analyserar bilder från Aftonbladet i
denna studie, som kategoriseras som kvällspress, finner vi tidigare forskning om
sensationsjournalistik relevant för vår studie. Marina Ghersetti skriver i sitt kapitel
“Sensationsjournalistikens mekanismer” i boken Medierna och demokratin att de
nyheter som får uppmärksamhet idag varken är särskilt sakliga eller relevanta, dock är
de sensationella eller har sensationella inslag för att fånga läsarnas uppmärksamhet. I
sitt kapitel förklarar hon hur Einar Østgaard redan på 1960-talet menade på att sensation
var ett krav för att en händelse skulle kunna bli en nyhet. Hon skriver även att det enligt
Østgaard inte finns något som tyder på att negativa händelser skulle vara mer
sensationella än positiva – men att händelser med negativa inslag eller som kan innebära
konsekvenser oftast får högre nyhetsvärde än de som saknar de nämnda egenskaperna.
Ghersetti (2004) skriver att många forskare förknippar sensationsjournalistiken med
begreppen underhållnings-, kvällstidnings-, och skvallerjournalistik, vilket är intressant
för vår studie då vi analyserar just en kvällstidning. Ghersetti (2004) menar även på att
det talas om en förskjutning i nyhetsjournalistiken, att de nyheter som borde anses som
viktiga och relevanta för samhället har blivit bortvalda för sensationsinriktad
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journalistik. Sensationsjournalistik innebär att medieinnehåll är hårdvinklat, innehåller
spekulationer eller är överdrivet, vilket kan vara viktigt för oss att ha en förståelse för
när vi genomför vår bildanalys då vi analyserar kvällstidningen Aftonbladet.

Marina Ghersetti har även gjort en akademisk avhandling skriven vid Göteborgs
universitet där hon genom både en innehållsanalys och bildanalys undersöker två
enskilda fall, fallet då tre svenskar blev kidnappade i Angola 1987 och prinsessan
Dianas dödsfall som skedde i Paris 1997. Ghersetti (2000) förklarar att syftet med
studien är att studera hur nyheter som får väldigt stor uppmärksamhet berättas av svensk
nyhetsmedia. Ett underordnat syfte är att studera relevans och saklighetsaspekter i
mediernas berättelser (Ghersetti 2000). I avhandlingen skriver Ghersetti (2000) att
tillgången till nyhetsbärande bilder och i synnerhet bilder som äger oförutsedda nyheter
kan motivera artiklar och inslag som annars inte skulle ha producerats alls. Hon menar
på att en bild kan öka händelsens nyhetsvärde alternativt gör att händelsen
överhuvudtaget blir en nyhet, vilket vi finner är relevant att ha förståelse för under vårt
genomförande av vår bildanalys. Studiens resultat pekar på att stora nyheter tenderar att
berättas på ett mer underhållande sätt och att de svenska nyhetsredaktionernarna
beprövar dramaturgiska grepp för att fånga läsarnas uppmärksamhet, vilket var viktigt
för oss att ha en insikt kring under genomförandet av vår studie då bildvalet kan vara
gjort efter vad som troligen skapar störst reaktion hos publiken. Vi vill poängtera att
samtidigt som vi får ny lärdom genom denna tidigare forskning kommer har vi även
varit öppna för att våga tolka vårt material genom nya perspektiv och insikter.

4 Teoretiska perspektiv
Vår undersökning handlar om att förstå vad tidningen erbjuder läsarna för bilder i den
tryckta tidningen och på webben. Vårt vetenskapliga förhållningssätt handlar således
om hermeneutik då det är just hur bilderna tolkas som är intressant i denna studie.
Westlund (2015) beskriver att hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla.
Ödman (2017) menar att tolkning är att tyda tecken och att det görs omedvetet. Ödman
(2017) förklarar även den modell som Apel konstruerat, som beskriver att samspel
mellan förståelse och förklaring är ett viktigt inslag i våra tolknings-och
förståelseprocesser. Människor försöker förstå med hjälp av tolkning och det grundar
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sig i vad man upplevt, alltså ens förförståelse. Man måste gå igenom en omfattande
tolkningsprocess för att nå fram till den eftersträvade förståelsen. I denna studie har vi
som forskare försökt förstå vad Aftonbladet gjort för bildval och vad de erbjuder för
bilder i tryckt tidning och på webben. Fokus har således varit på hermeneutikens
förmedling av förståelse, då vi ville få en förståelse för vilka tolkningsmöjligheter
Aftonbladet erbjuder sina läsare. Detta har alltså varit vårt förhållningssätt och grunden
för vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vi rör oss vidare systematiskt nedåt genom
att beskriva våra teorier; semiotik, visuell retorik samt visuell gestaltning. Genom att
tillämpa dessa är vår förhoppning att få till en analys som är relevant och korrekt.

4.1 Semiotik

Vi har använt oss av Roland Barthes teori om semiotik från 1977. Yvonne Eriksson och
Anette Göthlund (2012) förklarar Roland Barthes teori och de menar att man förenklat
kan säga att semiotik handlar om hur människor kommunicerar via tecken. Semiotik
kommer från grekiskans “semaion” som alltså betyder tecken. “Semiotiken bygger på
tanken att vi som individer har möjlighet att tyda bilder, texter och visuella uttryck som
budskap eller bärare av mening.” (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 42).
Man kan säga att semiotikens inledning började med Roland Barthes 1964 för att under
1980 och 1990 talen kritiserats av konst- och bildforskare. Trots detta är semiotiken nu
ett etablerat och användbart redskap för att förstå hur bilder samverkar och påverkar
betraktaren.
Bilder kan förstås även utan en förklarande text. En avbildning av något vi är vana att
möta i vardagen kallas inom semiotiken för ett “ikoniskt tecken”. Bilder kan också ha
en symbolisk betydelse som utgörs av en gemensam kulturell överenskommelse. Ibland
finns båda dessa aspekterna i en bild, alltså står bilden för både ett ikoniskt tecken men
är också symbolbärande. Bilder har ofta både ett öppet men också ett dolt budskap som
kan behöva en kritisk bildanalys för att hittas (Eriksson & Göthlund, 2012).
Teorin är relevant för vår studie då vi genomfört vår undersökning genom en semiotisk
bildanalys. Vi fann det viktigt att ha ett användbart och väl etablerat redskap när vi
genomförde vår analys och semiotik är just ett sådant redskap. Semiotik som teori är
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sedan länge förankrat inom forskningen och har visat sig vara användbart inom området
och även i vår undersökning. Det är viktigt att förstå att vår analys av bilderna
oundvikligen innefattar egna aspekter kring våra egna kulturella erfarenheter och
värderingar - på samma sätt som det gör hos betraktaren i en tidning. I vår studie har vi
analyserat både det öppna och det dolda budskapet i bilderna och på så sätt funnit både
ikoniska tecken men också dess symboliska betydelse.
Även John Fiske (2009) beskriver semiotik och förklarar även han att dess centrala
synsätt är just tecknet. Tecknet är något fysiskt och är därför något som kan uppfattas
med våra olika sinnen. Tecknet hänvisar alltså på så sätt till något annat än sig självt.
Det är på så vis beroende av att betraktaren faktiskt förstår att det är ett tecken - och vad
det står för. Han menar att det finns tre huvudområden inom semiotik, dessa tre
förklaras vidare här;
1. Själva tecknet. Tecken är något som konstruerats av människan och kan alltså
därför endast förstås i olika termer av hur människor använder dem.
2. De koder i vilka olika tecken organiseras. Detta handlar således om hur koderna
utvecklas för att möta olika samhällen eller olika kulturers krav.
3. Vilken kultur dessa koder och tecken arbetar inom. Detta är i sin tur beroende av
tecken och koder för att finna sin specifika form.
Fiske (2009) förklarar även mottagarens roll inom semiotiken. Han menar att läsaren
spelar en mer aktiv roll när det handlar om bilder och hur det visuella uppfattas också
har att göra med läsarens “status”. Inom semiotiken används just termen “läsare” även
om det är en bild eller ett fotografi. Detta har att göra med att bilden kräver ett stort mått
av aktivitet hos betraktaren. Uppfattningen av bilden bestäms således av läsaren genom
olika kulturella erfarenheter. Läsarens erfarenheter, känslor och attityder är även något
som påverkar bildens betydelse hos betraktaren.
Det är viktigt att förstå att semiotiken ser kommunikation som skapande av betydelse.
Denna betydelse är alltid en aktiv process som handlar om ett givande och tagande
mellan bilden och mottagaren. Betydelsen är således resultatet av detta samspel (Fiske,
2009).

Vi har under studiens gång försökt förstå hur bilderna som publicerats är tänkta att
samverka och vad tidningen väljer att förmedla för bilder. Det är viktigt att ha i åtanke
att tidningen erbjuder läsarna möjliga tolkningsramar. Under vår analys har vi dels
undersökt bildernas konnotativa betydelse; alltså om de står för mer än vad man ser vid

9

första anblick. I analysen har vi även mer djupgående analyserat både vad vi ser och de
känslor som vi känt när vi betraktar en bild. Vi har under studiens genomförande hittat
tecken och koder i bilderna och vidare försökt få en förståelse för vad för slags bilder
Aftonbladet väljer att publicera .

Vi vill förtydliga begreppet semiotik genom att grundläggande förklara begreppen
denotation och konnotation. Genom att analysera det denotativa i en bild innebär detta
att man undersöker vad bilden föreställer. Genom konnotation analyserar man hur
bilden är tagen och vad för känslor den kan väcka. Vi kommer att utveckla dessa
begrepp i metoddelen men för att förstå semiotik kan det vara av intresse att känna igen
dessa begrepp redan nu.

För att vidareutveckla semiotik till just nyhetsbilder förklarar Barthes (1977) att
pressbilden är ett “meddelande”. Detta meddelande bildas av en utsändare, en
överföringskanal och en mottagningspunkt. Med utsändare menas tidningens personal;
allt från tekniker, fotografer, de som väljer bilden, komponerar och behandlar bilden till
de som ger en bildtext och titel. Mottagningspunkten innefattar alla de som läser
tidningen. När man talar om överföringskanalen är detta tidningen själv. Detta innebär
en sammansättning av samtliga meddelanden i nyheten med fotografiet i centrum.
Bilden är således inte en isolerad form utan utgör tillsammans med texten en pressbild.
Texten och bilden hör ihop men bidrar till olika saker och kompletterar därmed
varandra. Det är först när man studerar både bild och text separat som man kan förstå på
vilket sätt de komplementerar varandra. Nyhetstexten är en väldigt bekant och utvecklad
form medans man inte vet speciellt mycket om bildens betydelse (Barthes 1977).
Barthes teori är relevant för vår studie då vi analyserat bilderna i artiklarna som
publicerats inom svensk nyhetsjournalistik där bilderna alltså är just pressbilder. Det är
intressant för vår undersökning att titta på vad för bilder som utsändarna, det vill säga
tidningens personal, väljer att använda. Då vi jämfört det visuella i webbtidningen och
papperstidningen innebär detta att vi tittat på olika överföringskanaler. En
sammansättning av alla dessa komponenter gav oss resultatet till vår frågeställning och
bidrog på så vis med forskning till bildens betydelse inom svensk nyhetsjournalistik.
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4.2 Visuell retorik
Wærn et al. (2004) förklarar att retorik handlar om hur en talare kan övertyga, förklara
eller till och med övertala en lyssnare och menar att visuell retorik hade sin början redan
med de gamla grekerna. För att tillämpa retorik på bilder måste man förstå skillnader
mellan tal och bild. Talaren har kontroll över i vilken ordning olika delar av argumentet
når lyssnaren. När det handlar om bilder tar det i regel mycket mindre tid att uppfatta
bilden än vad det gör vid tal. Det går således inte att påverka i vilken ordning
betraktaren uppfattar de olika delarna i bilden. På så vis finns det vissa aspekter som
skiljer sig mellan retorik när det handlar om tal eller om bilder. Enligt Aristoteles finns
det tre tilltal när det handlar om retorik: logos, etos och patos.
•

Logos - här tilltalar avsändaren förnuftet. Det är möjligt att bilder fungerar som
logos och då oftast inom informationsdesign.

•

Etos - här menas att talaren visar vem han är och på vilket sätt en lyssnare kan
lita på honom. Genom bilder handlar etos främst om att lita på det man ser och
att bildens skapare förklarar något på ett överskådligt sätt.

•

Patos - innebär tilltal som berör känslomässigt. Genom bilder menar många att
det är patos som huvudsakligen tilltalar betraktaren. Det kan handla om
exempelvis en bild på en sjukhussal, som talar till våra känslor (Wærn et al.,
2004).

Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt beskriver bildretorik som “att använda en bild
för att bevisa eller ladda ett budskap med övertygande betydelser” (Carlsson &
Koppfeldt, 2008, s. 59). De menar att bildretoriken står på tre ben:
1. Hur man kan uppfatta att en bild bevisar något.
2. Hur man kan associera till olika saker genom metaforer på en bild.
3. Hur bilden representerar en del i en större helhet genom en metonymi (närhet
mellan det använda uttrycket och det som betecknas).
Av dessa tre bildretoriska ”ben” fokuserade vi under vår studie på de två förstnämnda,
då det tredje benet enligt oss inte var relevant för vår analys.

Att använda oss av visuell retorik som teori är relevant för vår studie då vi har
analyserat hur bilderna kan uppfattas. Det är på så vis intressant att koppla våra fynd till
om de talar till betraktarens förnuft, om bilden går att lita på samt om de berör. De
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retoriska begreppen finns med i våra analysfrågor och vid genomförandet av vår
semiotiska bildanalys. Där har vi även undersökt bilderna ur ett denotativt och
konnotativt perspektiv.

4.3 Visuell gestaltning
Enligt Maria Nilsson (2015) är gestaltningsteorin en av de viktigaste inom
medieforskningen och har ganska nyligen även inkorporerats inom bildjournalistiken.
Från början utgick gestaltningsteorin från att människor agerar utifrån inlärda
inramningar så kallade “frames”. Inlärningarna uppfattas som naturliga och formas även
genom mediegestaltningar. Detta innebär att forskningen handlar om hur medier väljer
ut eller utesluter information, alltså; vad som når publiken och inte. När vi kommer till
visuell gestaltning är innebörden densamma men man analyserar då nyhetsbildens sätt
att styra olika tolkningar av själva nyheten. Bilden har som tidigare nämnt ett unikt sätt
att förmedla känslor även på ett symboliskt vis.
Vid användningen av visuell gestaltningsteori framkommer det att teorin är starkt
knuten till visuell gatekeeping. Detta handlar om hur urval görs på redaktionerna där
enstaka bilder väljs ut av flera tusen och hur det kan påverkas av personalens personliga
och politiska åsikter eller normer och rutiner (Nilsson, 2015).

Kopplingar kan även dras till nyhetsvärderingsteorin. Att koppla nyhetsvärdering till
bilder är i dagens medievärld en självklarhet då bild och text numera hänger ihop.
Ghersetti (2012) beskriver Galtung och Ruges teori om nyhetsvärdering “The structure
of foreign news” från 1965 som handlar om närhet, sensation och avvikelser,
elitcentrering och förenkling.
•

Närhet - händelser som inträffar i länder långt borta eller samhällen vi inte har
någon relation till är mindre troliga att bli en nyhet. Utspelar sig händelsen
däremot nära där människor kan relatera är chansen betydligt större.

•

Sensation, avvikelser - händelser om oväntade, oförutsedda och ovanliga
situationer blir oftare en nyhet. Det kan handla om allt från brott till olyckor och
krig.
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•

Elitcentrering - idrottsutövare, politiker och kungligheter är exempel på
elitpersoner som oftare får komma till tals i nyhetssammanhang. Nyheter
handlar såklart också om vanliga människor men förekommer oftast då de är
offer för något.

•

Förenkling - i viss mån är förenklingar nödvändiga för att nyheten ska vara
begriplig. Det medför att händelser som är entydiga men som kan vinklas väljs
framför de som är invecklade (Galtung & Ruge 1965).

En bildsatt nyhet har större chans att bli publicerad än en som inte har någon bild.
Nyhetsbilden fyller alltså en viktig roll inom den redaktionella processen och inom
nyhetsvärderingen (Nilsson, 2015).
Teorin är relevant för vår studie på många olika sätt. Visuell gestaltning hjälpte oss att
utveckla hur nyhetsbilden tolkar själva nyheten utöver analysen kring hur betraktaren
kan tolka bilden. Även de personer som väljer ut nyhetsbilderna har egna personliga och
kulturella erfarenheter som kan sätta en personlig prägel utan att det kanske reflekteras
så mycket kring detta.

4.4 Sammanfattning av teori
Sammanfattningsvis har semiotik stått som grund för vår analys då det är genom en
semiotisk bildanalys vi har analyserat bilderna. Med hjälp av Barthes teori har vi
undersökt både vad man kan se och hur man kan se det visuella i tidningen. Semiotik
som teori är sedan länge förankrat och vi uppfattar den som en tillförlitlig teori. Genom
våra frågeställningar har vi svarat på vad för bilder tidningen använder sig av och vad
de får oss att känna genom en semiotisk bildanalys. Genom de teoretiska perspektiven
har vi i analysen hittat olika tecken och koder i bilderna. Teorin om visuell retorik
hjälpte oss att ge en bredare förståelse vid analysen av bilderna och hur de kan
uppfattas.
Genom dessa teorier har vi belyst våra forskningsfrågor som innefattar vad för bilder
som valts ut både på webben och i den tryckta tidningen. Vi har analyserat alla bilder
och svarat på deras denotativa och konnotativa betydelse, vilken visuell retorik bilden
kan framkalla samt vilka faktorer som kan spela roll vid bildvalen. Genom detta
jämförde vi därefter och såg vad för visuella likheter och skillnader som fanns. Det var
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viktigt att ha teorierna som grund till vår analys då det var många olika aspekter som
spelade in i denna undersökning.

4.5 Teoretiskt ramverk
Här presenteras de mest centrala vi undersökt med hjälp av olika nyckelord vi använt
vid vår analys:
Denotation

Grundförståelse, vad man ser

Konnotation

Tolkningar, associationer och perspektiv

Visuell retorik

Förnuft, trovärdigt eller känslomässigt

Visuell gestaltning

Symboltolkningar

Visuell gatekeeping

Bildval

Nyhetsvärdering

Närhet, sensation, avvikelser, förenkling eller elitcentrering

5 Metod och material
Vi genomförde en kvalitativ bildanalys. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015)
förklarar att forskaren i just en kvalitativ analys arbetar aktivt med sina data, organiserar
och söker efter mönster. Den stora utmaningen vid kvalitativ analys är att lyckas skapa
mening ur en liten mängd data och att skilja ur de betydelsefulla mönster som hittas.
Forskaren är själv ett betydelsefullt redskap och på så sätt är resultatets kvalité mycket
beroende av forskaren som människa. Vi själva som forskare i denna studie var
medvetna om att våra egna kulturella erfarenheter kan ha gjort att vi tolkat materialet på
ett visst sätt. Det intressanta är vad tidningen valt att erbjuda läsarna för bilder. Då vi
arbetade främst med en kvalitativ analys hade vi ett relativt litet empiriskt material som
vi analyserade metodiskt. Vidare kommer vi att presentera våra analysfrågor och även
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hur vi kommer att använda semiotisk bildanalys som metod. Detta för att ge oss bästa
möjliga förutsättningar för att genomföra en bra och hållbar analys.

5.1 Analysmetod

Vi har analyserat bilderna efter två olika teman: tryckt press samt webb. Vi har utgått
från våra frågeställningar och därefter utformat följande analysfrågor:
1. Vad är bildernas innehåll?
2. Vad kan redaktionen ha önskat väcka för reaktion hos mottagaren?
3. Vad för slags visuell retorik tillämpas i bilderna?
4. Vad för olika aspekter kan ha spelat in under bildvalet?
Med analysfråga 1 menar vi vad bilden föreställer – vad det är vi ser när vi analyserar
bilden.
Genom analysfråga 2 vill vi få en förståelse för vad för bakomliggande tanke
redaktionen kan ha haft vid bildvalet. Frågan ska få oss att analysera om de exempelvis
kan ha velat ha förmedla känslor som ilska, sorg eller glädje.
Analysfråga 3 innebär att vi undersöker om redaktionen kan ha velat att bilden ska tala
till betraktarens etos, logos eller patos.
Analysfråga 4 ska få oss analyserar vad för aspekter som kan ha spelat in under
bildvalet, såsom elitcentrering, närhet, sensation och avvikelser samt förenkling.
Vi har svarat på våra analysfrågor genom att använda oss av Barthes (1977) teori om
semiotik och genom denotation undersöka vad bilderna har för innehåll. Vi har använt
oss av konnotation för att förstå vad bilderna kan väcka för känslor. När vi undersökt
om visuell retorik förekommer i bilderna har vi utgått från etos, logos och patos (Wærn
et al. 2004). Vi har även studerat hur bildvalet gjorts utifrån hur tidningen har
nyhetsvärderat visuellt genom närhet, sensation, avvikelser, elitcentrering och
förenkling (Nilsson, 2015).
För att på ett konsekvent sätt kunna analysera bilderna har vi numrerat varje bild genom
att benämna de utifrån vilken kronologisk ordning de är publicerade i den tryckta
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tidningen. Den första bilden ur vårt empiriska material i måndagens tryckta tidning blir
därmed benämnd som nummer 1.
Då artiklarna på webben inte alltid publicerades samma datum som den motsvarande
artikeln i den tryckta tidningen, valde vi att fortsätta räkna bilderna på webben efter
vilken ordning de publicerades i tryckt press. Det vill säga att exempelvis den första
bilden från vårt empiriska material på webben får siffran 21 då det fanns 20 bilder från
vårt empiriska material från den tryckta tidningen.

5.2 Semiotisk bildanalys
Vid användande av semiotik som metod innebär det att man tolkar bildens element som
olika tecken för någonting. Semiotisk bildanalys innebär att man hittar alla bildens
betydelsebärande delar för att sedan analysera dessa var för sig men även relationen
mellan dem. Slutligen lägger man ihop dessa delar för att tolka de olika elementens
relation till bildens kontext (Eriksson & Göthlund, 2012).
Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2012) beskriver Barthes terminologi om
semiotisk bildanalys. Han menar att man kan dela upp bildens innebörd i två olika
nivåer:
Först tittar man på vad bilden föreställer, dess grundförståelse. Detta kallas för bildens
denotation. Därefter tittar man på bland annat bildens värderingar och associationer och
det kallas för bildens konnotationer. Detta är mer bundet till betraktarens egna
kulturella- och personliga erfarenheter (Eriksson & Göthlund, 2012).

John Fiske (2009) förklarar även han Barthes begrepp om denotation och konnotation.
Här följer ett exempel för att på ett mer målande sätt förklara de olika begreppens
betydelse:
Denotation betyder tecknets uppenbara och förnuftiga betydelse. En bild på exempelvis
en gata är genom denotation precis just det; en gata. Att fotografera samma gata kan
göras på oändligt många olika sätt. Det handlar om olika vinklar, filter,
skärpeinställningar och kontraster. Gatan kan vara helt tom på människor eller vara full
med liv, barn som leker och folk som cyklar förbi. Skulle fotografen ta olika bilder med
dessa olika inställningar och arrangemang vore bilderna väldigt olika varandra, kan säga
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väldigt olika saker och väcka olika typer av känslor. Men den denotativa beskrivningen
kvarstår; en gata.
Skillnader i bilderna vid exemplet med gatan ligger således i bildens konnotation. Fiske
(2009) förklarar att Roland Barthes menar att konnotation beskriver de samspel som
sker när tecknet möter betraktarens känslor eller kulturella värderingar. Vid exemplet
med gatan så ligger skillnaden i formen och utseendet. Detta urskiljer man alltså med
hjälp av konnotation och det handlar således om den mänskliga faktorn av processen
med bilden såsom vinkel, skärpa och arrangemang.
“Denotation är vad som fotograferas, konnotation är hur de fotograferas.” (John Fiske,
2009, s. 119).
Roland Barthes (1977) själv förklarar begreppen han grundat. Han menar att det finns
bilder och meddelande utan någon kod - men bara vid första anblicken: det denotativa. I
själva verket finns dock ett kompletterande budskap utöver detta som han kallar för den
andra betydelsen: det konnotativa. Det hänvisar till en viss kultur av det samhälle som
betraktaren tillhör.
När det handlar specifikt om ett pressfoto, vilket han menar aldrig är ett konstnärligt
fotografi, är den denotativa betydelsen stor och lämnar inte lika mycket plats åt det
konnotativa - men det finns där. Visserligen är just pressbilden komponerad, utvald och
utarbetad genom tidningarnas olika tillvägagångssätt. Pressbilden är även mottagen och
betraktad av läsarna som (medvetet eller omedvetet) förbrukar bilden genom att avläsa
dess koder. Barthes (1977) menar således att det finns en paradox som ändå kan
samarbeta; den ena utan koder (denotation) och den andra med koder (konnotation).
Detta gör att det uppkommer även en etisk paradox - när tidningen vill vara objektiv
eller neutral. Det är alltså inte möjligt då den konnotativa betydelsen finns och spelar
stor roll även när det handlar om pressbilder. Vi ville genom vår studie undersöka om
denna paradox stämmer överens med Aftonbladet och kvällstidningens bildetik.

5.3 Material
Vårt underlag till uppsatsen var från tidningen Aftonbladet som är en svensk
kvällstidning som startade år 1830. Vi valde att samla in vårt empiri från just
Aftonbladet då det är Sveriges största kvällstidning vilket gör att vårt forskningsresultat
kan vara intressant och relevant för flera i landet då många har kännedom om tidningen
alternativt läser den ofta eller dagligen.
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I en kvalitativ undersökning gäller det enligt Larsson (2010) att selektera fram ett
ändamålsenligt material. Hur man sedan går tillväga med hur urvalet beror på studiens
syfte och vad man vill att urvalet ska representera. För att inte få för stort material valde
vi att analysera två dagar mitt i året, som resulterade i att vi valde 4-5 juni 2018 som är
ett måndags och ett tisdags nummer. Vi valde dessa datum då vi ville undvika veckor
som vi visste innebar en viss nyhetsperiod, som jul, midsommar eller en vecka nära
valet. Juli hade varit mitt på året, men vi valde juni för att undvika typiska
“sommarnyheter” och då de redan i juli hade börjat skriva mycket inför valet. Vårt mål
med att välja bilder från två olika tidningsnummer var att materialet skulle vara
tillräckligt brett och varierat. Vi ville som Larsson (2010) påpekar, att det samlade
materialet skulle bli tillräckligt mättat med information.
Materialet fick vi tillgång till genom tjänsten “Svenska dagstidningar” på
Universitetsbiblioteket i Kalmar samt på Aftonbladets hemsida. Vi gjorde ett strategiskt
urval vilket innebär att vi själva beslutade vilket empiriskt material studien skulle utgå
från. Vi valde att analysera de bilderna som fanns på de tre första sidorna efter
tidningens kulturdel i den tryckta tidningen, då vi ville analysera både ett uppslag samt
en “enkelsida”. Vi valde att inte räkna med reklambilder, grafiska bilder som kartor
eller diagram, bilder som visar tidigare uppslag i Aftonbladet samt bylinebilder eller
videoklipp på webben. Trots att vi fördjupat oss inom bland annat Barthes teori om
semiotik där han påpekar att bildtexten har en stor roll har vi valt att utesluta
bildtexterna i denna studie för att fullt fokusera på enbart bilderna. Totalt omfattar vår
analys därmed sex sidor och tjugo bilder från Aftonbladets tryckta tidning samt trettio
bilder från webben, varav elva bilder är samma som i den tryckta tidningen och nitton
stycken är bilder som inte finns med i den tryckta tidningen utan enbart på webben.
Sammanlagt analyserade vi därmed trettionio olika bilder, vi är medvetna om att detta
material kan anses som litet men då vi gjorde en kvalitativ analys anser vi att dessa
bilder räckte för studiens storlek. Hade vi gjort en enbart kvantitativ analys hade
materialet således varit mycket mer omfattande. Vi gick tillväga på så sätt att vi utgick
från artiklarna i den tryckta tidningen och tog sedan fram artiklarna på webben med
hjälp av Mediearkivet genom att söka på artiklarnas rubriker samt tänkbara
publiceringsdatum som i vårt fall blev 3-8 juni. Vi var fullt medvetna om att materialet
kunde anses som för tunt för att ge en fullständig bild av vad Aftonbladet väljer att
publicera för bilder på webben kontra i tryckt tidning, men då vi var tvungna att anpassa
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oss efter vår studies storlek resulterade det i att vårt empiriska material blev just sex
sidor och inte fler.

5.4 Metodkritik
Den kritik som främst kan riktas mot semiotisk bildanalys handlar om huruvida
objektiva vi som forskare faktiskt kan vara. Forskare menar att det är omöjligt att
analysera bilder utan att ha med egna värderingar efter kulturella förförståelser och
erfarenheter. Detta leder i sin tur till att resultatet inte kan bli helt representativt för alla
tidningens läsare då det bara är vi två forskare som genomför analysen och utgår på så
sätt endast från vad vi själva tycker.

Då vårt material är fokuserat på ett specifikt urval har vi inte för avsikt att generalisera
brett, utan vårt fokus har legat på att gå djupare och undersöka ett mer avgränsat urval.
Hade undersökningen istället gjorts genom en kvantitativ analys hade utgången varit
annorlunda och vi hade således fått ett annat resultat.
Det kan bli problematiskt att se resultatet som helt representativt med artiklar endast
från två olika dagar. Vi har en förståelse för om vårt urval känns tunt med tanke på den
korta tidsperioden, men för oss var det viktigt att hitta tidningsnummer från så “vanliga”
veckor som möjligt så att det empirska materialet blir representativt för kvällstidningar.
Vi valde dessa datum för att undvika stora nyheter om terror, val eller andra händelser
som tidningen oftast skriver flera sidor om. Vi valde först att analysera fyra sidor från
tre olika tidningsnummer men insåg under vår studies gång att det blev allt för mycket
material för vår studies storlek. Vi valde därmed att ta bort onsdagens nummer och
valde att analysera tre sidor istället för fyra sidor, vilket vi ansåg blev mer passande. Det
vore således intressant för vidare forskning att utöka det empiriska materialet och göra
en mer omfattande studie. Vi anser dock som sagt att storleken på de material vi
analyserat är anpassat efter vår studies storlek och vore alltså inte genomförbar om vi
haft mer empiriskt material. Då vissa bilder enligt oss var väldigt intetsägande valde vi
att låta vissa bilder får mer utrymme i analysen, då vi tyckte att det helt enkelt fanns mer
att analysera i dessa.
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5.5 Undersökningens tillförlitlighet
Som forskare bör man vara observant med reliabiliteten på studien eftersom forskaren
själv är den som utformat mätinstrumentet, det vill säga exempelvis frågeformuläret
(Ejvegård, 2003). Vi menar att reliabiliteten i vår studie är hög då vi ständigt diskuterat
analysen tillsammans samt utgått från analysfrågor - men vi vet även att det finns brister
då våra egna uppfattningar oundvikligen kan påverka vårt resultat.

Validitet är ett mer komplext begrepp och innebär att man som forskare mäter det man
faktiskt har som avsikt att mäta. Det är viktigt att man vet vad måttet på det man mäter
står för och att man sedan använder det konsekvent (Ejvegård, 2003). Vi menar att
validiteten i vår undersökning är god då den handlar om att vi använt oss av flera
teoretiska perspektiv för att på så sätt komma åt komplexiteten i bilderna. Detta
säkerställde vi genom att vi upprättade ett teoretiskt ramverk som gav oss en “mall” att
använda oss av vid analysen.

5.6 Forskningsetiska överväganden
Vi gick igenom de forskningsetiska principer och krav som gäller vid uppsatsskrivning
vid fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitet i Kalmar. Vi kom därefter
fram till att vår uppsats väl uppfyller de forskningsetiska krav som finns uppställda.
I vår undersökning förekommer enstaka bilder som skulle kunna väcka etiska
frågetecken. Vi har i vårt urval valt att luta oss mot Aftonbladets egna etiska val och
överväganden vid publiceringen som redan gjorts.
Vår tillvägagångssätt var att vi undersökte alla bilderna i vårt urval och fann snabbt att
de inte innehöll några speciellt känsliga bilder så som exempelvis på offer eller
sexualbrott. Om fallet vore så hade utgångspunkten varit annorlunda och vi hade fått
värdera om även våra egna etiska överväganden.
I denna studie har vi alltså förhållit oss till de etiska överväganden på så sätt att vi valt
att låta Aftonbladets egna etiska val stå för bilderna vi analyserat i vårt urval.
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6 Resultat & analys
I detta kapitel presenterar vi först vår analys av bilderna i den tryckta tidningen. Under
6.2 analyserar vi bilderna till motsvarande artiklar på webben. I analysen utgår vi från
våra frågeställningar, analysfrågar samt kodschemat. Vi återkopplar även till våra valda
teorier under analysens gång. Vi diskuterade ifall vi skulle dela in analysen tematiskt
men då vi bland annat utgår från vår frågeställning om likheter och skillnader i den
tryckta tidningen samt webben ansåg vi att dessa två underrubriker var det bästa
tillvägagångssättet för just vår studie.

6.1 Tryckt press
1. Det denotativa i den första bilden är fyra personer med sjukvårdskläder som står runt
en kropp på en bår och utför någon form av operation. Sjukvårdspersonalen har
turkosfärgade arbetskläder, hårnät och munskydd på sig och allas blickar är riktade mot
patienten. I bakgrunden syns en person med sjukvårdskläder komma mot patienten, att
personen är i rörelse kan man se genom oskärpan.
Det konnotativa i bilden är allvaret, sjukvårdspersonalen ser koncentrerade ut där de
står runt båren och allas blickar är mot patienten. Vi tycker även att det känns som att
operationen är tidspressad då det ser ut som en person rusar in mot patienten och de blåturkosa färgerna som dominerar i bilden ger oss en känsla av att det är en kall och utsatt
situation.
Vi anser att bilden är mest präglad av patos, som Wærn et al. (2004) förklarar är ett
tilltal för när bilden berör mest känslomässigt. Då bilden är fotograferad i en
operationssal förknippar vi automatiskt bilden med mycket känslor och sorg då det är en
vanlig association till sjukhus. Tidningen kan ha valt att använda denna bild då de vet
att sjukhussalar oftast förknippas med något sorgligt. Som Göthlund och Eriksson
(2012) förklarar bygger semiotiken på tanken att vi som individer har möjlighet att tyda
bilder, texter och visuella uttryck som budskap eller bärare av mening, vilket vi anser
stämmer när vi förknippar denna sal på bilden med sorg och oro.

2. I bild nummer två visar det denotativa någon form av mur utanför Karolinska
institutet. Muren är uppbyggd av mörkröda och svarta tegelstenar och på muren står det
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“Karolinska institutet” med stora versaler i ljusfärg. Bakom muren står ett stort kalt träd
och en mörk molnig himmel.
Det konnotativa i bilden signalerar makt. Då bilden är fotograferad ur ett
grodperspektiv signalerar det att Karolinska institutet är maktfulla och överordnade. De
mörka färgerna på muren i kombination med den mörka och molniga himlen ger en
känsla av allvar och oro.
Redaktionen kan ha gjort bildvalet för att dra på logos, då de kan ha velat visa
mottagaren en bild av Karolinska institutet som är ett institut som tas upp i artikeln.
Nyheten går under kategorin sensation och avvikelser som Galtung och Ruge (1965)
menar är händelser som är oväntade, oförutsedda och ovanliga och att de oftare blir en
nyhet.

3. På bild nummer tre är det denotativa en man, kirurgen Paolo Macchiarini, som har
fyra mikroner riktade mot sig. Mannen har mörkt hår och en ljus mönstrad skjorta på
sig.
Det konnotativa i bilden är utsatthet. Då alla mikroner är riktade mot honom kan
tidningen velat ge en känsla av att han står till svars för för någonting. Mannen ser även
ängslig ut i sitt ansiktsuttryck då han kollar bekymrat åt sidan. Bilden är den största
bilden på uppslaget och täcker nästan en hel sida.
Att Aftonbladet valt att ha den stora bilden på Macchiarini över en hel sida tror vi kan
bero på att kirurgen kan anses som en elitperson samt då det handlar om ett brott som
begåtts. Ghersetti (2012) förklarar Galtung och Ruges nyhetsvärderingsteori där
händelser som är oväntade, som brott ofta blir en stor nyhet. Han förklarar även att
elitpersoner ofta bidrar till att nyheten blir mer intressant, vilket kan vara en avgörande
faktor till att Aftonbladet valt att göra bilden på Macchiarini så stor. Att redaktionen valt
just denna bild så stor där mannen ser så pass utsatt ut som han gör finner vi handlar om
visuell gatekeeping. Detta handlar om hur urval görs på redaktionerna där enstaka
bilder väljs ut av flera tusen och hur det kan påverkas av personalens personliga och
politiska åsikter eller normer och rutiner (Nilsson, 2015). Hade redaktionen valt att ha
en större bild på något helt annat, hade antagligen nyheten uppfattats på ett annorlunda
vis.

22

4. Bild nummer fyra är inte alls stor i den tryckta tidningen. Det denotativa i bilden är
en chaufför, med ansiktet censurerat, som håller en mobiltelefon i sin hand. Då bilden är
så liten finns det inte så mycket detaljer.
Det konnotativa i bilden enligt vår kulturella förförståelse är en känsla av något
otillåtet. Vi får den känslan då ansiktet är censurerat och att censur är något som vi
förknippar med något kriminellt. Att kopplingar från censuren kan dras till något
kriminellt kan bero på att vi i flera år har sett censurerade ansikten i nyheter och tvprogram när det gäller kriminella personer, brott eller andra händelser där man väljer att
inte visa personens ansikte. “Semiotiken bygger på tanken att vi som individer har
möjlighet att tyda bilder, texter och visuella uttryck som budskap eller bärare av
mening.” (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 42). Censuren är förmodligen ett visuellt
uttryck som kan förknippas med just kriminalitet. Att Aftonbladet valt att ha bilden så
liten som den är i den tryckta tidningen kan bero på att nyheten inte är varken särskilt
sensationell eller berör någon elitperson, som Ghersetti (2012) förklarar är två viktiga
faktorer för att en nyhet ska bli stor.

5. På bild nummer fem är det denotativa i bilden en man. Bilden är så liten att vi inte
ser så mycket mer än mannens ansikte, vi ser att han har mörkt hår och en bit av hans
krage syns på bilden.
Det konnotativa i bilden är att mannen känns väldigt allvarlig. Han ler inte utan ser
seriöst in i kameran.
Att redaktionen valt att ha med en bild på denna mans ansikte kan tolkas bero på att de
vill dra på etos. Genom att ha med en bild på den person som uttalar sig i artikeln menar
Wærn et al. (2004) att mottagaren kan få en känsla av att kunna lita på honom.
Dock är bilden väldigt liten i den tryckta tidningen, vilket kan bero på att personen inte
är någon elitperson eller att händelsen är speciellt sensationell som Ghersetti (2012)
menar på är två viktiga faktorer för att nyheten ska bli stor.

6. Den sjätte bilden är störst på sin sida. Det denotativa i bilden är vatten, två röda båtar
med en person i varje, en kanot med två personer i samt flera personer i vattnet. Två
personer i vattnet har även någon form av dykutrustning på sig och även en man som
står upp i en båt och håller ut något vad vi tror är någon slags livboj.
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Det konnotativa i bilden signalerar panik och utsatthet. Enligt kulturella förförsåelser
finns en känsla av att någon har drunknat då de röda båtarna förknippas med
räddningstjänsten samt att de som har dykutrustning på sig letar efter någon.
Tidningen kan ha valt denna bild för att dra på patos, för att beröra läsarna
känslomässigt.
Det kan också ha varit för att någon som drunknar hör till kategorin avvikelser som
Galtung och Ruge (1965) menar är en av anledningarna till att något blir en nyhet.

7. Den sjunde bilden har inte fått så stor plats på sidan i den tryckta tidningen. Det
denotativa i bilden är två brandbilar, en ambulans och en polisbil. Det är en man som
går på gatan, som man kan anta är en polisman efter vad han har på sig för kläder. Man
ser även en blå himmel och soltorkat gult gräs på marken.
Ur ett konnotativt perspektiv anar vi att något allvarligt hänt. Vi menar att vi känner
den känslan direkt då vi kopplar räddningstjänstens fordon till olyckor, förmodligen gör
även fler det då räddningstjänsten för många är en symbol för att något har hänt. Som
Eriksson och Göthlund (2012) förklarar att en avbildning av något vi är vana att möta i
vardagen blir ett “ikoniskt tecken”. Bilder kan också ha en symbolisk betydelse som
utgörs av en gemensam kulturell överenskommelse. Förmodligen är det därför vi direkt
känner av att bilden är fotograferad på en olycksplats så fort vi ser dessa fordon. Vi får
även en känsla av att det är sommar på bilden då vi ser den blåa himlen och det
soltorkade gräset. Det fina vädret och sommarkänslan i kombination med
räddningstjänstens fordon och polisbilen ger oss en känsla av att det hänt något hemskt
en vacker sommardag.
Vi tror att redaktionen kan ha valt bilden för att dra på patos, då vi anser att bilden berör
mest känslomässigt.

8. Bild nummer åtta är en liten bild placerad längst ner på sidan. Det denotativa visar
en äldre dam som ler. Hon har grått hår och glasögon. Vi ser inte så mycket mer än
damens ansikte på bilden då det är en närbild på damen som står framför en vit vägg.
Det konnotativa i bilden är en känsla av att damen har något högt uppsatt jobb eller är
delaktig i andra seriösa sammanhang. Detta är en proffsigt fotograferad porträttbild och
den vita väggen i bakgrunden känns strikt och seriös. Damens leende gör att hon ser
snäll ut, att hon är en godhjärtad person. Redaktionen kan ha valt att placera bilden
längst ner på sidan och i ett mindre format då nyheten att en professor i juridik är död
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kanske inte anses som sensationell och då kvinnan inte bodde i Sverige. Som Ghersetti
(2012) och Galtung och Ruge (1965) förklarar är det geografiska avståndet och om
nyheten är sensationell två viktiga faktorer för att nyheten ska bli stor.
Redaktionen kan ha valt bilden för att dra på patos och tilltala betraktaren
känslomässigt. Tidningen kan också ha valt denna bild för att informera betraktaren om
vem det är som avlidit.

9. Bild nummer nio är den första och även största bilden i artikeln. Det denotativa i
bilden är ett skogsparti med några röda hus i olika storlekar. Det brinner från skogen
bakom husen och det är stor rökutveckling. Himlen är blå och molnig längst upp på
bilden men blir mörkare och tätare längre ner mot träden. En helikopter flyger över
husen mot elden.
De konnotativa i bilden är främst oro och skräck. Bilden visar hur nära elden är från
vanliga bostadshus och det gör att hotet känns nära de trygga hem som ligger där.
Bilden kan på samma sätt uttrycka en känsla av lugn då helikoptern genom behållaren
med vatten visar att hjälp är på väg.
Redaktionen kan ha använt den visuella retoriken genom patos till det som berör
känslomässigt. Wærn et al. (2004) menar att det är just patos som huvudsakligen tilltalar
betraktaren. Vi antar således att redaktionen kan ha valt bilden då de vill att den ska
beröra betraktaren på ett känslomässigt plan.
Nyheterna kring de stora bränderna anser vi vara oväntade händelser och tillhör därför
kategorin sensation och avvikelser. Redaktionen kan ha gjort just detta bildval både ur
ett informativt perspektiv men även ur ett känslomässigt perspektiv då den kan ge en
känsla av fara men att helikoptern ändå ger någon form av lugnande inverkan. Storleken
på bilden visar även att redaktionen har nyhetsvärderat just denna bilden som viktigast i
artikeln då de vill att betraktaren ska lägga stor vikt vid bilden.

10. Det denotativa i bild nummer tio visar hur en brandman springer mot kameran på
en asfalterad väg. Längre bort på vägen står två människor. På en sidoväg som möter
den större vägen finns en fyrhjuling och en tillfällig vägskylt har ställts upp. Vänster om
vägen finns ett fält och längre bort börjar skogen som också ligger på höger sida om
vägen.
Det konnotativa i bilden signalerar stress. Brandmannen springer vilket signalerar av
att det är bråttom och i högsta grad allvarligt. Hur fotografen får ta bilden är något att
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reflektera över då elden har spridit sig och brandmännen uppmanar folk att hålla sig
borta. “Denotation är vad som fotograferas, konnotation är hur de fotograferas.” (John
Fiske, 2009, s. 119). Med “folk” menas oundvikligen även journalister och det kan vara
just fotografen till denna bild som brandmannen springer mot för att mota bort.
Redaktionen kan ha velat att bilden ska tala till logos - förnuftet. Det som behövs för att
förstå att folk inte ska närma sig branden. Detta blir någon form av paradox då
fotografen befinner sig på platsen där folk inte får vara och brandmannen faktiskt
försöker skydda de människor som står där. Kulturella erfarenheter menar att brandmän
symboliserar trygghet.
Det hör inte till vanligheterna att vägar stängs av och brandmän springer för att mota
bort folk, bilden visar alltså på någon form av sensation eller avvikelse. Redaktionen
kan förstås utöver detta ha valt bilden för att tala till betraktarens känslor för att förstå
att detta är en mycket allvarlig situation.

11. Det denotativa i bild nummer elva visar ett stort skogsparti som brinner med
mycket stor rökutveckling. Röken är som tjockast vid träden men sprider sig och blir
tunnare längre upp. Röken blåser starkt åt vänster och man ser även lite sjöar längre
bort. Bilden är ett flygfoto som är taget ovanifrån för att antagligen få en överblick över
elden.
Roland Barthes (1977) menar att det konnotativa hänvisar till en viss kultur av det
samhälle som betraktaren tillhör. I detta fall kan redaktionen ha utgått från att
betraktarna vet om att det brinner i stora delar av landet. Bilden kan ge oroskänslor då
den klart och tydligt visar att röken sprider sig mycket långt.
Redaktionen använder den visuella retoriken genom etos. Bilden förklarar något på ett
mycket överskådligt sätt och därmed erbjuder tidningen läsaren att lita på det man ser.

12. Det denotativa i bilden visar röd-orangea eldflammor som sedan blir till svart rök.
Bilden är tagen i en skogsdunge med några träd som fortfarande står upp bakom elden.
Bakom den svarta röken kan man skymta en blå himmel.
Det konnotativa signalerar rädsla över att elden är så stor och ödelägger allt i dess väg
vilket kan ge en känsla av ledsamhet. Det kan även ge en läskig känsla då bilden är
tagen väldigt nära den varma och farliga elden.
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Redaktionen kan ha valt bilden för att tala till patos då det kan beröra känslomässigt av
både rädsla för elden och en ledsamhet över att skogen förstörs. Nilsson (2015) menar
att människor agerar utifrån inlärda inramningar som kallas frames. Dessa uppfattas
som naturliga och formas även genom mediegestaltningar. Bilden kan därmed bidra till
oro över hur nära fotografen faktiskt befinner sig där det är som mest farligt. Då de ofta
förekommer bilder liknande denna anser vi att det inte reflekteras speciellt mycket kring
just det; att fotografen är nära det som är farligt. Att vi känner på detta vis grundas
förmodligen i vår kulturella gemenskap, att vi i Sverige oftast förknippar bränder med
något farligt. I exempelvis Australien är det vanligt att bränna ner skog för att få mer
mark, så australiensare ser antagligen inte bränder som lika farliga som vi svenskar, det
är därmed en kulturell gemenskap. Tidningen kan ha valt att ha med bilden då branden
är en sensationell händelse.

13. Bilden visar hur ett flerfamiljshus brinner. Ur ett denotativt perspektiv syns det att
de kommer tjock rök från husets tak som sedan stiger upp mot skyn. Bakom huset
skymtar himlen som är ganska ljus men även molnig. Det är totalt tre brandbilar som
försöker släcka elden. Det står även en personbil från brandkåren och några brandmän
står och tittar mot det brinnande huset.
Det konnotativa i bilden ger oss känslor av skräck. Det brinner från taket i huset och vi
ser tydligt att det är familjer som bor i huset. Vi kan även oroa oss över om det befinner
sig några personer där inne. Vi anser å andra sidan att det ger en trygghet då brandkåren
är där med så många bilar och personal; de gör allt för att släcka branden. Nilsson
(2015) beskriver att bilden har ett unikt sätt att förmedla känslor även på ett symboliskt
vis. Utifrån vår kulturella gemensamma förståelse symboliserar brandkåren trygghet och
säkerhet.

14. Det denotativa i bilden visar en man som ler. Han är klädd i vit skjorta och har en
grå kavaj över den. I det vänstra hörnet syns blommor i olika färger. Höger om mannen
i bakgrunden hänger en amerikansk flagga på en flaggstång. Bakom detta syns gröna
träd framför en blå himmel.
Det konnotativa visar att bilden är tagen ur ett grodperspektiv vilket kan betyda att
tidningen vill visa att mannen på fotot har makt och därmed göra så att han ser mer
maktfull ut. Att den amerikanska flaggan är med i bilden kan betyda att det är en högt
uppsatt man. Han har ett stort leende och kollar upp ovanför fotografen. Nilsson (2015)
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menar att visuell gestaltning kring nyhetsbilder är ett sätt att styra olika tolkningar av
själva nyheten. Mannens leende kan hinta om att det är en positiv nyhet.
Nilsson (2015) menar även att elitpersoner ofta bidrar till att nyheten blir mer
intressant och i detta fall väljer redaktionen att ha med en bild på USA:s ambassadör i
Berlin som är just en elitperson.
Redaktionen kan även ha valt bilden för att tala till betraktarens etos. Wærn et al.
(2004) menar att etos främst handlar om att lita på det man ser och att bildens skapare
förklarar något på ett överskådligt sätt.

15. Denna bild finns längst ner på sidan och är inte speciellt stor. Det denotativa visar
hur en stor prideflagga blåser i vinden. Åtta personer syns på bilden varav en av dem
håller i flaggan. Bakgrunden är en helt klarblå himmel. Några av personerna på bilden
sträcker upp sina händer.
Det konnotativa vi känner är framförallt när vi betraktar själva flaggan, förmodligen då
flaggan är en slags symbol för oss. För oss och för många andra i västvärlden står
prideflaggan för alla människors lika värde, då flera länder i denna del av världen
accepterar homosexualitet till skillnad från vissa andra länder. Vi ser att människorna på
bilden är mycket engagerade och står upp för sin sak och höjer stolt flaggan mot himlen
och de visar en hel del känslor.
Vi menar att bilden även väcker mycket känslor och talar alltså till patos - det som
berör känslomässigt (Wærn et al., 2004). Vi anser att bilden antagligen kan väcka en hel
del olika känslor beroende på vem man är och hur man står i förhållande till pride,
homosexualitet och liknande.

16. Det denotativa i bilden visar en närbild på Donald Trump. Han har en vit skjorta
som är knäppt hela vägen upp och sedan en röd slips ovanför detta samt en kavaj. Han
tittar snett upp åt vänster. I bakgrunden är det något blått som kan vara en vägg eller
någon slags affisch.
Det konnotativa signalerar att bilden som valts ut är mycket mer än bara en närbild på
Donald Trump. Detta kommer från hans ansiktsuttryck då han ser “dum” ut då munnen
är halvöppen och ögonen tittar snett uppåt på ett ganska märkligt sätt. När det kommer
till visuell gestaltning är innebörden att man analyserar nyhetsbildens sätt att styra olika
tolkningar av själva nyheten Nilsson (2015). Betraktaren kan tolka Donald Trumps
ansiktsuttryck som om han kanske gjort eller sagt något olämpligt och att det antagligen
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fanns andra bilder att välja mellan då han såg mer “normal” ut. Redaktionen som har
valt ut just denna bild på honom kan således ha påverkats av egna personliga och
kulturella erfarenheter och kan då ha satt en personlig prägel på vad för bild som väljs
ut. Nyhetsvärderingen innefattar elitcentrering då Donald Trump onekligen är en
elitperson.
Tidningen kan även ha valt att vilja dra på betraktarens patos för att väcka känslor och
reaktioner av Donald Trumps speciella ansiktsuttryck.

17. Denna bild är den största i artikeln och den man lägger märke till först. Det
denotativa visar en kvinna som tittar snett bakåt rakt in i kameran. Hon har svart hår
och en svart tröja och sitter med armbågarna på ett bord. Hon håller sina händer knutna
framför ansiktet.
De konnotativa bilden visar är att kvinnan inte ser speciellt glad ut. Hon har ett höjt ett
ögonbryn och ser uttråkad ut. Då vi vet att kvinnan är Johanna Möller som är en mycket
omtalad mördare säger bilden oss mer. Att hon nästan ser lite nonchalant ut är komplext
då det handlar om en livstidsdömd mördare. Hennes uppsyn kan även enligt oss tolkas
som nästan lite “kaxig”. Hon stirrar rakt in i kameran, en bild som tidningen kan ha valt
för att signalera att Johanna Möller är en obrydd person. Vi tror att redaktionen kan ha
valt bilden dels för att artikeln såklart handlar om Johanna Möller men just den bilden
med det ansiktsuttrycket kan vara för att framställa henne mer som en kall människa än
om man valt en mer intetsägande bild.
Därför tror vi att redaktionen har valt att tala extra till betraktarens patos; att väcka
känslor.
Ghersetti (2012) beskriver att händelser som är oväntade, oförutsedda och ovanliga
situationer oftare blir en nyhet. Fallet kring Johanna Möller som “Arbogakvinnan” är
enligt många sannerligen en ovanlig händelse.

18. Bilden är relativt liten i den tryckta tidningen och det denotativa visar en närbild på
ett stängsel med taggtråd mot en klarblå himmel. Bilden är inte speciellt detaljerad kan
genom konnotation väcka känslor av instängdhet då stängslet onekligen symboliserar
just det. Nilsson (2015) menar att människor agerar utifrån inlärda inramningar som
kallas frames. Dessa uppfattas som naturliga och formas även genom
mediegestaltningar. Att himlen är så klarblå bakom gör att känslan blir starkare. Hade
regnet öst ner eller bilden varit tagen framför en molnig himmel hade antagligen

29

känslan varit lite annorlunda. Bilden talar till patos och de känslor man kan känna av att
vara instängd. Vi anser även att den kan tala till betraktarens logos för att säkerställa att
det som artikeln handlar om, att Johanna Möller sitter på isolering, stämmer och är en
signal till läsaren om att hon inte kommer förbi stängslet. Tidningen kan även ha valt
bilden för att det är en sensationell och avvikande nyhet.

19. Det denotativa i bilden visar två hus som har ett stängsel framför. Huset längst bak
är vitt med många fönster och framför ligger en lite mindre byggnad där fasaden är mer
gul. Bakom husen är det träd och framför husen är det ett stängsel. En silvrig bil står
parkerad framför staketet och två bilar till står parkerade på insidan av stängslet. Det
konnotativa i bilden ger oss känslan av att detta är ett ställe man inte gärna stannar på.
Stängslet runt husen gör att vi förstår att det är ett fängelse. Himlen är molnig och ger
hela bilden en lite grå och tråkig ton.
Vi tror redaktionen har med bilden för att tala till betraktarens etos som Wærn et al.
(2004) menar att man använder för att betraktaren ska kunna lita på nyheten. Här visar
man situationen om Johanna Möller och hennes tid i isolering på ett mer överskådligt
sätt. Man kan även här lita på att hon inte kommer förbi stängslet och att hon antagligen
inte har ett allt för roligt liv där inne.

20. Det denotativa i bilden visar totalt sju stycken bin som antingen flyger eller sitter
på en träplanka. De är svarta och gula med vingar och antenner. Plankorna är bruna och
den översta är gul. Det konnotativa signalerar att bina är trygga och är påväg att flyga
in i deras hem. Det känns inte som att bina är farliga utan bilden ser lugn och harmonisk
ut. Anledningen till att redaktionen kan ha valt bilden är för att artikeln handlar om just
bin men kan också tala till betraktarens etos då betraktaren kan lita på artikeln.
Genom bilder handlar etos främst om att lita på det man ser och att bildens skapare
förklarar något på ett överskådligt sätt (Wærn et al., 2004).
Redaktionen kan också ha valt att ta med bilden för att nyheten är avvikande då det
handlar om att någon stulit bin vilket inte hör till vanligheterna som Galtung & Ruge
(1965) menar är en av anledningarna till att något blir en nyhet. Nilsson (2015) förklarar
också att en bildsatt nyhet har större chans att publiceras än en nyhet utan bild.
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6.2 Webbtidning
Här analyseras bilderna som vi fann i de motsvarande artiklarna på webben. Detta
kommer ske genom samma tillvägagångssätt som tidigare i analysen. En del av
webbens bilder är samma som i den tryckta tidningen och kommer därmed inte
analyseras på nytt.

21. Den första bilden från vårt material på webben är en bild på kirurgen Paolo
Macchiarini. Det denotativa i bilden är en man med grått hår och mörka ögon som har
på sig en vit mönstrad skjorta. Mannen ser ut att titta ut i tomma intet och ser ihopbiten
ut. I bakgrunden är det enda man ser en träfärgad vägg.
Ur ett konnotativt perspektiv får vi en känsla av att mannen är utsatt för något,
antingen att han är anklagad för något eller att något hemskt har hänt. Detta får vi en
känsla av då vi anser att mannens ansiktsuttryck tyder på att han är ledsen eller arg. Den
färglösa och livlösa bakgrunden tror vi bidrar till att vi får den ledsna och seriösa
känslan över bilden. Vi tror framförallt att redaktionen kan ha valt bilden på Paolo
Macchiarini för att artikeln handlar om just honom, men att de valt just denna bild där
kirurgen ser väldigt utsatt ut tror vi de har gjort för att dra på logos. Redaktionen kan ha
haft som avsikt att mottagarna skulle beröras av hur ledsen Paolo Macchiarini ser ut i
samband med nyheten.

22. Den andra bilden från vårt empiriska material på webben är samma som bild
nummer 4 och vi kommer därmed inte analysera den igen. Skillnaden med bilden i den
tryckta tidningen och webben är att bilden är betydligt större på webben.

23. Den tredje bilden från vårt empiriska material på webben är samma som bild
nummer 5 och vi kommer därmed inte analysera den igen. Skillnaden med bilden i den
tryckta tidningen och webben är att bilden är betydligt större på webben.

24. Bild nummer 24 är en bild som inte var med i den tryckta tidningen. Det denotativa
i bilden är en man med mörkt hår som har på sig en blå skjorta med en blå kavaj över.
Mannen står med armarna i kors och kollar på något åt höger.
Det konnotativa signalerar att det är en man med makt. Mannen är klädd i en utstyrsel
som är typisk för en person med ett så kallat “högt uppsatt” jobb. Att vi direkt tänker
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detta kan bero på våra tidigare egna erfarenheter och kultur. Fiske (2009) förklarar att
vår uppfattning av en bild bestäms av läsaren genom olika kulturella erfarenheter,
känslor och attityder. Detta kan även signalera att han är högt uppsatt inom sitt yrke då
bilden ser professionellt fotograferad ut och bakgrunden känns stilren. Då mannen står
med armarna i kors och ser bestämd ut kan det symbolisera en maktkänsla över bilden.
Aftonbladet kan ha valt denna bild för att dra på etos. Som Wærn et al. (2004) förklarar
kan etos i bildsammanhang göra så att mottagaren litar på det man ser vilket gör att
nyheten kan uppfattas som mer trovärdig.

25. Bild nummer 25 är samma som bild nummer 6 i den tryckta tidningen och vi
kommer
därför inte att analyseras igen. Denna bild har nästintill samma storlek i den tryckta
tidningen som på webben.

26. Bild nummer 26 är samma som bild nummer 7 i den tryckta tidningen och kommer
därför inte att analyseras igen. Skillnaden mellan bilden i den tryckta tidningen och på
webben är att den är betydligt större på webben.

27. Bild nummer 27 är samma som bild nummer 8 i tidningen och kommer därför inte
att analyseras igen. Skillnaden mellan den tryckta tidningen och webben är att bilden är
betydligt större på webben.

28. Bilden är den första av Aftonbladets tretton bilder i artikeln på webben. Den ingår i
ett bildspel där alla bilder är lika stora. Den är i mångt och mycket lik bild nummer 12.
Det denotativa visar eldflammor från marken lämnar tjock rök som försvinner upp i
den klarblåa himlen.
Det konnotativa signalerar sorg över hur förödande elden är då den förstör allt i dess
väg. Bilden kan även ge en oro över fotografen som står nära elden. Detta kan
signaleras genom olika kulturella erfarenheter och förförståelser. Nilsson (2015) menar
att människor agerar utifrån inlärda inramningar som kallas frames. Dessa uppfattas
som naturliga och formas även genom mediegestaltningar.
Redaktionen använder den visuella retoriken i bilden för att tala till betraktarens förnuft
och dess känslor; det vill säga patos och logos.
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Att redaktionen har med bilder om elden kan också vara på grund av att detta är en
avvikande händelse.

29. Det denotativa i bild nummer två i bildspelet visar en skogsdunge med träd på båda
sidorna. Bakom träden väller det upp rök mot himlen som annars är klarblå. Det står två
stora brandbilar parkerade lite längre bort och en brandman går mot träden och kollar
nedåt.
Det konnotativa i bilden ger en upplysning om hur viktigt jobb brandmännen gör.
Brandmannen som syns på just denna bild har ena armen upp mot ansiktet och tittar ner
medans han pratar i en walkie-talkie. Det ser nästan ut som han strosar runt under tiden
han pratar. Det får oss att undra över hur samtalet går; om det är positiva besked kring
situationen med elden eller negativa.
Vi tror att redaktionen han ha valt bilden för att visa hur viktigt brandmännens jobb är
och därför tala till betraktarens patos, vilket Wærn et al. (2004) menar är det som berör
känslomässigt.

30. Det denotativa i bilden visar hur en svart helikopter fyller en behållare med vatten i
en sjö. Bakom sjön växer gräs och lite längre bort börjar skogen.
Det konnotativa bilden signalerar är hopp om att det verkligen hjälper när den senare
åker iväg och häller över elden. Behållaren ser inte speciellt stor ut men det är också på
grund av att det mesta av den är under ytan och syns alltså inte på bilden. Tidningen kan
ha valt bilden för att väcka känslor av tacksamhet gentemot piloten. Även denna bild
kan redaktionen har valt ut inte bara för att informera läsarna om elden, utan för att tala
till dess känslor. Det var många som ombads att komma till de värst drabbade områden
och hjälpa till med bränderna, vi tror det kan varit en anledning till att många av
bilderna som valts ut talar till betraktarens patos.
Branden är även en avvikande händelse vilket kan bidragit till att både denna och alla
de andra bilderna vid branden publicerats.

31. Bild nummer 31 är samma som bild nummer 4 i den tryckta tidningen och kommer
därför inte att analyseras igen. Skillnaden mellan bilden i den tryckta tidningen och på
webben är att den är betydligt större på webben.
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32. Det denotativa i bilden visar hur en brandbil kör på en grusväg. Bakom vägen
brinner och ryker det kraftigt. Det är gräs och låg växtlighet längst fram men längre bort
finns många träd. Himlen är blå men färgas grå av all rök från elden.
Det konnotativa signalerar trygghet då brandkåren är på väg. Genom kulturella
erfarenheter symboliserar brandkåren just trygghet. Precis som med de andra bilderna
om elden kan de väcka känslor av rädsla och oro för elden.
Även denna bild kan tala till våra känslor vilket gör att vi tror att Aftonbladet valt denna
bild för att dra på patos. Vi tror att tidningen kan ha valt att ha flera bilder på dessa
bränder då nyheten är i Sverige och en för många oväntad händelse. Ghersetti (2012)
beskriver Galtung och Ruges teori om nyhetsvärdering där händelser som inträffar i
närheten och är avvikande oftast blir en större nyhet, vilket vi tror är två anledningar
till att Aftonbladet valt att publicera hela tretton bilder till en och samma artikel.

33. Denna bild är väldigt lik bild nummer 30. Ur ett denotativt perspektiv ser man en
helikopter som hunnit lyfta med den vattenfyllda behållaren. Bilden är tagen längre
ifrån än bild nummer 30 och visar hur det ryker kraftigt från skogen i bakgrunden. Sjön
glittrar av solens strålar.
Det konnotativa i bilden berättar hur omfattande branden är. Den otroliga massa av rök
som syns ovanför träden vittnar om storleken på elden. Även här talar bilden till våra
känslor och ger oss en känsla av tacksamhet för helikopterns personal. Samtidigt är det
oroväckande då brandens storlek syns klart och tydligt.
Vi anser även att bilden kan tala till betraktarens etos. Genom bilder handlar etos främst
om att lita på det man ser och att bildens skapare förklarar något på ett överskådligt sätt
(Wærn et al., 2004).

34. Det denotativa i bilden visar hur en helikopter med en behållare fylld med vatten
flyger över skogen. En del träd står fortfarande upp men det ryker kraftigt från dem.
Himlen är klarblå.
Det konnotativa i bilden visar att den är tagen underifrån vilket gör att det är en helt
annan vinkel än vad man använt på de tidigare bilderna i bildspelet om bränderna. Det
ger en överskådlig bild av att hjälp är på väg och det får oss att känna oss lite tryggare.
Helikoptern symboliserar trygghet genom våra kulturella erfarenheter. Ghersetti (2012)
beskriver Galtung och Ruges teori om nyhetsvärdering där en av aspekterna till att det
ska bli en nyhet är förenkling. De menar att de händelser som är entydiga men som kan
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vinklas väljs framför de som är invecklade. Nyheterna om bränderna i somras är enkla
att ta till sig. Att Aftonbladet har valt att ha så många bilder om bränderna kan även vara
för att förenkla nyheten för mottagaren.
Tidningen kan ha valt att ta med bilden för att den talar till betraktarens etos. Som
Wærn et al. (2004) förklarar så handlar just etos om att lita på det man ser och att bilden
förklarar något på ett överskådligt sätt.

35. Det denotativa i denna bild visar precis som många av de tidigare bilderna hur
elden härjar och förvandlas till tjock, svart rök som blåser upp mot den blåa himlen.
Bilden visar en grusväg där en personbil samt en fyrhjuling står parkerad. Det
konnotativa i bilden ger oss en känsla av samhörighet och medlidande. Detta är
privatpersoner som antagligen parkerat där för att gå ut och titta på det förödande som
sker. Det kan även vara så att det är de parkerade fordonens ägare som även äger
marken som håller på att förstöras. Det ger mycket känslor där det framförallt för oss
handlar om medlidande.
Genom denna bild drar redaktionen återigen mycket på patos för att tala till
betraktarens känslor. Att redaktionen gör bildval kan kallas för gatekeeping. Detta
handlar om hur urval görs på redaktionerna där enstaka bilder väljs ut av flera tusen och
hur det kan påverkas av personalens personliga och politiska åsikter eller normer och
rutiner (Nilsson, 2015). Vi anser att redaktionen valt denna bild för att både vara
informativa och beröra läsarna känslomässigt.

36. Denna bild är nästan samma som bilden ovan men är tagen med ett lite annat utsnitt
och lite längre ifrån så vi ser mer av röken. Utöver detta är bilden densamma så vi
hänvisar här till analysen av den förra bilden.

37. Bild nummer 37 är samma som bild nummer 3 i den tryckta tidningen och kommer
därför inte att analyseras igen. Skillnaden mellan bilden i den tryckta tidningen och på
webben är att den är betydligt större på webben.

38. Denna bild är mycket lik både nummer 30 och 33 och visar hur en helikoptern fyller
vatten i behållaren men bilden är tagen längre ifrån. Detta visar alltså på någon slags
blandning av dessa två bilder och de känslor som beskrivits i de andra bilderna stämmer
överens med det vi känner vid analysen av denna bild.
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39. Det denotativa man ser i bilden är ett stort skogsparti och att det brinner från stora
delar av skogen. Det blåser enorma mängder rök från elden och vidare upp mot den blåa
himlen.
Det konnotativa i bilden ger känslor av ledsamhet över att se hur omfattande och stor
branden är. Vi får en känsla av att branden ödelägger allt i dess väg vilket vi anser visas
tydligt genom denna flygbild. Det ger en känsla av oro då det framgår hur otroligt svårt
det är att släcka en brand som är så utbredd.
Här kan redaktionen ha valt att använda visuell retorik genom etos för att visa branden
på ett mer överskådligt sätt. Etos innebär att betraktaren kan lita på det den ser (Wærn et
al., 2004).

40. Det denotativa i bilden visar en polisbil som står parkerad på asfalt. En annan grå
bil står parkerad till höger om den. I bakgrunden ser vi ett stort parti med gräs. Bakom
detta börjar skogen och även här ser man hur enorma mängder rök blåser upp mot skyn.
Himlen är blå med några enstaka moln och det är en solig dag.
Det konnotativa i bilden förmedlar handlar om polisbilen som står parkerad. I de
tidigare bilderna är det oftast brandmän som syns, vilket såklart inte är konstigt med
tanke på att nyheten berör en brand.
Bilden kan förmedla en känsla av trygghet, patos, att se hur även polisen är inblandad
och hjälper till för att förmildra omständigheterna. Genom kulturella erfarenheter ger
även poliser en känsla av trygghet, precis som brandmän. Bilden talar således mycket
till etos då betraktaren kan se hur bilen går att lita på och att den förklarar något på ett
mycket överskådligt och lättillgängligt sätt (Wærn et al., 2004).
Branden är en avvikande nyhet vilket gör att det har större chans att bli en nyhet
(Ghersetti, 2012).

41. Bild nummer 41 är samma som bild nummer 13 i den tryckta tidningen och kommer
därför inte att analyseras igen. Skillnaden mellan bilden i den tryckta tidningen och på
webben är att den är betydligt större på webben.

42. Det denotativa i bilden visar hur det brinner från taken i ett lägenhetshus. Det är lite
rökutveckling och man ser små eldflammor på några ställen på taket. Framför huset står
en röd brandbil parkerad. Till höger i bild skymtar lite trädgrenar.
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Det konnotativa i bilden signalerar oro över att det kan finnas människor kvar i husen.
Genom kulturella förförståelser kan det ge en trygghetskänsla att brandkåren är där men
det kan ändå bidra till osäkerhet kring att alla i huset är i säkerhet. Eldsvådorna är inte
speciellt höga vilket kan förmedla en undran om bilden är tagen precis i början av
branden eller om brandkåren redan hunnit släcka stora delar av den.
Tidningen kan ha valt bilden för att tala till betraktarens patos, känslor. Wærn et al.
(2004) menar att det är patos som huvudsakligen tilltalar betraktaren. Utöver detta har
redaktionen såklart valt bilden för att informera om branden som är en avvikande
händelse och därför har större chans att bli en nyhet (Ghersetti, 2012).

43. Det denotativa i bilden visar hur det ryker kraftigt från taket och fönstret på ett hus.
Bakom detta är himlen blå med lite moln.
Det konnotativa vi känner är liknande det vi känner vid analys av de andra bilderna om
branden; oron över om det är människor kvar i huset. Det som skiljer bilderna åt att
detta är en närbild och visar inte att något släckningsarbete är på gång. Det är ingen
brandbil eller några brandmän med i bilden vilket gör att trygghetskänslan vi fått vid de
tidigare bilderna inte infinner sig här.
Denna bild talar således till patos som gör oss oroliga över branden. Redaktionen kan
ha valt bilden för att visa hur allvarlig branden var då det kommer mycket rök från
fönstrena.

44. Det denotativa i bilden visar en man framför en klar vit bakgrund. Mannen ler och
kollar snett åt sidan. Han har en vit skjorta och slips samt en svart kavaj över detta.
Det konnotativa i bilden signalerar att det är en positiv nyhet det handlar om då
mannen ser glad ut. Detta är alltså samma man som finns på bild nummer 14 men denna
bild är inte tagen ur ett grodperspektiv. Detta ger således inte samma känsla av att
mannen är en elitperson och har lika mycket makt som på bild nummer 14. På den andra
bilden syns även den amerikanska flaggan vilket gav uppfattningen av att det är en högt
uppsatt man. Denna bild är mer intetsägande.
Redaktionen kan ha valt en bild som talar till betraktarens etos då det är en seriös bild
som visar att läsaren kan lita på artikeln. Det som kan hinta om att det är en elitperson
är att han är klädd i slips och kavaj och att bilden ser ut som en avsiktlig pressbild.
Nilsson (2015) menar som tidigare nämnt att elitpersoner ofta bidrar till att nyheten blir
mer intressant och i detta fall väljer redaktionen att ha med en bild på USA:s
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ambassadör i Berlin som är just en elitperson. Skillnaden här är att bilden som valts till
webben är mer intetsägande om själva nyheten än bilden i den tryckta tidningen.

45. Denna bild är samma som bild nummer 15 och kommer därför inte att analyseras
igen. Det som skiljer de två åt är att bilden på webben är beskuren så att endast
prideflaggan och enstaka händer som viftar i luften är synliga. Bilden är även betydligt
större på webben.

46. Det denotativa i denna bild visar precis som bild nummer 16 USAs president
Donald Trump. Det denotativa bilden visar att han bär en kostym med en blårandig slips
och vit skjorta. Han tittar mot kamerorna och höjer handen i en vinkning. Han är
utomhus och solen lyser på hans rygg och bakgrunden är full med växtlighet.
Det konnotativa signalerar att detta är en seriös bild men den ger även en avslappnad
känsla. Bilden symboliserar att nyheten som artikeln handlar om inte är allt för hemsk
utan Donald Trumps ansiktsuttryck och gest med handen ser normalt ut.
Redaktionen kan ha valt bilden för att tala till betraktarens etos. Wærn et al. (2004)
menar att etos främst handlar att att lita på det man ser och att bildens skapare förklarar
något på ett överskådligt sätt. Webbens bild på Donald Trump skiljer sig otroligt
mycket från den redaktionen valt att använda i papperstidningen. Nilsson (2015) menar
att visuell gestaltning är innebörden att man analyserar nyhetsbildens sätt att styra olika
tolkningar av själva nyheten. Den aspekten är väldigt olika när det kommer till webb
och tryckt tidning. På webben gestaltas Donald Trump på ett mer angenämt sätt och i
den tryckta tidningen tycker vi att han gestaltas mer “dumt”. Att redaktionen har med
bilden på Donald Trump kan också vara för att han är en elitperson.

47. Det denotativa i bilden visar oss hur två kostymklädda män går ut ut en byggnad.
Vi kan även skymta en tredje man längst bak. Den första mannen är gråhårig med svart
kavaj och mönstrad slips. Den andra mannen är mörkare till hudfärgen och har grå
kavaj med väst under och röd slips.
Det konnotativa i bilden handlar om männens ansiktsuttryck som säger att det rör sig
om något allvarligt. De ser ut att vara högt uppsatta män som är i tjänst. Redaktionen
kan ha valt bilden för att ge en bredare förståelse kring nyheten om Donald Trump då
mannen längst fram på bilden är hans advokat. Detta kan genom etos ge artikeln en
större bredd.
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48. Det denotativa i bilden visar hur två kvinnor och en man är påväg uppför en trappa.
Mannen håller i kvinnan längst fram som även bär handfängsel. Mannen är klädd i
uniform och kvinnorna i vardagskläder.
Det konnotativa i bilden symboliserar att detta är en allvarlig situation som fångats på
bild. Alla personer på bilden ser sammanbitna ut och eftersom kvinnan är fängslad
symboliserar detta att det rör sig om en rättegång eller något liknande. Detta är Johanna
Möller som ser ut att vara vid gott humör och ganska likgiltig i sitt ansiktsuttryck.
Denna bild skiljer sig mycket från den bild redaktionen valt till den tryckta tidningen då
hon ser ut att ha mer attityd där än på webbens bild.
Bilden talar till betraktarens etos då det främst handlar om att bilden förklarar något på
ett överskådligt sätt. Eftersom Johanna Möller inte visar något speciellt ansiktsuttryck
anser vi att denna bild inte talar lika mycker till betraktarens patos som bilden i den
tryckta tidningen - den väcker alltså inte lika mycket känslor.
Händelsen är en så kallad sensationell eller avvikande händelse och detta kan även
vara en bidragande faktor till att bilden publicerats.

49. Bild nummer 49 är samma som bild nummer 19 i den tryckta tidningen och
kommer därför inte att analyseras igen. Skillnaden mellan bilden i den tryckta tidningen
och på webben är att den är betydligt större på webben.

50. Bild nummer 50 är samma som bild nummer 20 i den tryckta tidningen och
kommer därför inte att analyseras igen. Skillnaden mellan bilden i den tryckta tidningen
och på webben är att den är betydligt större på webben.

6.3 Skillnader och likheter
Vi har nu analyserat bilderna som Aftonbladet valt att publicera på webben och i tryckt
tidning. Vi har även genom vår analys identifierat en rad övergripande skillnader och
likheter i bildvalet mellan den tryckta tidningen och webben. Nedan kommer vi att
sammanfatta dessa.

39

1. Först och främst har vi kommit fram till att det är stora skillnader gällande
bildstorleken. Vi är väl medvetna om att det inte går att säga om bilderna är större på
webben än i den tryckta tidningen då det beror på skärmstorlek men i snitt anser vi att
bilderna är större på webben. Oftast är bilderna mindre i den tryckta tidningen jämfört
med webben om man jämför den plats den tar upp i artikeln. Bilderna i den trycka
tidningen är i olika storlekar men är överlag ganska små och därmed inte lika detaljrika.
På webben däremot är alla bilder alltid lika stora. Det bidrar således till att den visuella
nyhetsvärderingen på webben när det gäller storlek på bilder inte existerar. Bilderna på
webben finns i en viss ordning och är på det sättet nyhetsvärderade, men inte efter
storlek som de är i den tryckta tidningen.

2. En del bilder är beskurna annorlunda i den tryckta tidningen men vi antar att detta är
en fråga om layout då de ska passa in i tidningens oftast förutbestämda mallar. Detta
medför således att redaktionen ibland väljer att enbart visa det viktigaste och i vissa fall
beskära bort bakgrunden. På webben finns dock inga sådana layoutbestämmelser utan
alla bilder är som tidigare nämnt lika stora. Detta kan göra att bilderna på webben kan
säga oss mer och i vissa fall ge en klarare bild.

3. När det kommer till själva bildvalet är den största skillnaden antal bilder som
publicerats. Ett exempel är artikeln om den stora branden där de valt att göra ett bildspel
på webben med hela tretton bilder medans det endast fanns fyra bilder i artikeln i den
tryckta tidningen. Detta är ett genomgående tema; det finns fler bilder på webben. Av de
trettio bilderna på webben var elva av dessa samma som i den tryckta tidningen. Det är
alltså cirka en tredjedel av de bilderna som finns på webben som används på båda
ställena, men som i vissa fall är beskurna för den tryckta tidningen. För övrigt var de
andra två tredjedelarna som alltså var olika bilder ändå relativt lika. Detta skulle kunna
ses som en självklarhet då artiklarna handlar om samma sak men den stora skillnaden vi
fann ligger i gestaltningen av just personerna på bilderna.

4. Vi menar att överblicksbilderna som alltså inte innehöll någon person framkallar i
stort sett liknande tankar och känslor hos oss vid analysen. Vi kom fram till att
bilderna på människor, exempelvis Donald Trump och Johanna Möller skiljer sig stort i
tryckt tidning och webb. Vi anser att de båda gestaltas som mer “normala” genom
bilderna på webben. Sammanfattningsvis menar vi alltså att överblicksbilderna är
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relativt lika medans bilderna på människor skiljer sig åt mer och i detta fall är de mer
sensationsinriktade i den tryckta tidningen.

6.4 Sammanfattning analys
Vi kommer i detta kapitel att sammanfatta vår analys och därefter diskutera våra
slutsatser.

Genom våra teoretiska verktyg uppfattade vi att redaktionen valt flest bilder som talar
till patos. Vi anser på så sätt att det är känslorna hos betraktaren som står i fokus. Utöver
att bilderna är informativa blir vi även påverkade av dess budskap. Vi märker också att
den semiotiska bildanalysen visar att bilderna består av olika tecken som vi genom
personliga och kulturella erfarenheter tolkar på olika sätt, precis som Eriksson och
Göthlund (2012) förklarar. Vi associerar tecknen i bilden med många olika saker så som
exempelvis trygghet (brandmännen) eller sorg (sjukhussalen). Detta är något som
redaktionen vet och därefter kan försöka tänja ännu mer på känslorna hos betraktaren då
genom att använda patos.

Att det är mer sensationsinriktade bilder på personerna i den tryckta tidningen var något
vi inte hade räknat med då vi hade våra aningar om att det skulle vara mer
sensationsjournalistik på webben. Detta för att locka folk att läsa och på så sätt få fler
klick och i förlängningen mer pengar genom annonser och prenumeranter. Vår analys
påvisar snarare tvärtom då bilderna i den tryckta tidningen (i alla fall på personer) var
mer sensationsinriktad. Detta ger oss möjlighet att reflektera kring att det kan vara för
att Aftonbladet satsar på att fler människor ska köpa lösnummer av tidningen. Som vi
nämnde i vår inledning är den tryckta tidningen på väg neråt i sin försäljning. Findahl
(2013) menar att många - speciellt unga människor - föredrar webbversionen framför
den tryckta tidningen. Pamela Davidsson och Olle Findahl menar även i “Svenskarna
och internet 2016” att förändringarna de senaste åren har varit små men att tendensen
ändå är tydlig. Större del av medieanvändningen sker på internet men förändringen går
långsamt. Detta kan således vara en anledning till att Aftonbladet i alla fall i vårt
empiriska material använder sig mer av sensationsjournalistik i den tryckta tidningen för
att locka till försäljning.
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7 Slutsats & diskussion
Syftet med vår studie var att undersöka Aftonbladets bilder på webben och i den tryckta
tidningen genom en semiotisk bildanalys och därefter undersöka skillnader och likheter
i bildval genom såväl kvalitativ som en kvantitativ analys. Vårt syfte innefattar även att
kunna erbjuda en fördjupad förståelse för bildens betydelse i nyhetssammanhang samt
kunna bidra till det journalistiska forskningsfältet. Vi har svarat på våra frågeställningar
och lämnar även plats för vidare forskning kring de visuella val som tidningarna gör.
Detta kommer vi ge exempel på vidare i denna slutsats.

Genom våra teoretiska utgångspunkter kan vår studie bidra med större material till
forskning som använt sig av semiotik och semiotisk bildanalys. Forskningsfältet kring
detta men även kring visuell gestaltning och visuell retorik är relativt smal och vi menar
att vår studie kan bidra med användbart material. Detta handlar speciellt hur man kan gå
tillväga för att använda sig av dessa teorier men med nyhetsbilden i fokus. Många av de
tidigare undersökningarna inom dessa visuella teorier innefattar bilder i allmänhet
medan vår undersökning bidrar som sagt till kunskap om specifikt nyhetsbilder. Allt
eftersom webbtidningen växer och den tryckta tidningen minskar - samtidigt som det
visuella får större inflytande även inom nyhetsjournalistik - menar vi att detta är ett
ämne som är mycket viktigt. Maria Nilsson (2015) menar exempelvis att tidningarna har
blivit mer visuella och idag dominerar bilden över texten i svenska tidningar. Vi
uppfattar att konsekvenserna av vår studies resultat kan bidra till ökad förståelse hur
viktig nyhetsbilden är men också hur den används i olika former. Det är även intressant
då vi exempelvis uppfattat att den tryckta tidningen använder sig mer av
sensationsjournalistiska bilder. En orsak till detta kan vara att det är angenämt för
Aftonbladet att locka människor (kanske framförallt yngre människor som hellre läser
tidningen på webben) att köpa den tryckta tidningen istället. Detta kan bidra till att de
använder just dessa bilder till den tryckta tidningen.Vi vill genom vår studie bidra med
en diskussion till det journalistiska forskningsfältet om bildjournalistik och kring hur
bilden används på webben kontra den tryckta tidningen.

Genom vår studie har vi kommit fram till att det publiceras fler bilder på webben än i
den tryckta tidningen, vilket vi även anade innan. Detta anade vi då vi vet att den tryckta

42

tidningen anpassas efter mer strikta layout bestämmelser än på webben där vi antar att
man kan publicera i stort sett så många bilder som man vill till artiklarna på webben.
Det faktum att det är fler bilder till webbens artiklar än i den tryckta tidningen skulle
enligt oss kunna leda till att läsarna väljer bort den tryckta tidningen för webben då de
vet att de får mer material i form av bilder där. Skulle nästintill alla i framtiden välja
bort den tryckta tidningen är det ett hot för den tryckta tidningens framtid, vilket
förmodligen skulle vara en besvikelse för många. Orsaken bakom att det är färre bilder i
tidningen förstår vi dock tydligt, att det helt enkelt inte får plats lika många i tryckt
tidning som på webben. Vi kan därmed utifrån vår studie konstatera att denna skillnad i
antal bilder skulle kunna ge tidningarna en ekonomisk konsekvens, då den tryckta
tidningen är en inkomstkälla som vi antar att de flesta redaktioner vill hålla vid liv. Vi
har inget direkt svar för vad man skulle kunna göra åt denna skillnad, då vi förstår att
man vill publicera de bilder man har till webben. Ett alternativ hade varit mindre och
fler bilder i den tryckta tidningen, vilket hade gett läsaren fler bilder men är de alltför
små kan de samtidigt vara svårare att tyda. Vi personligen känner att man hellre läser
nyheter på webben om man får mer material där än i den tryckta tidningen, en åsikt som
säkerligen flera delar och som tidningar och journalister skulle kunna behöva reflektera
över vad man kan göra åt ifall man vill hålla den tryckta tidningen vid liv.
Av den tryckta tidningens tjugo bilder var elva av bilderna även med på webben, vilket
innebär att cirka hälften av den tryckta tidningens bilder även finns med på webben.
Innan studiens genomförande anade vi att nästintill alla bilder från den tryckta tidningen
skulle finnas i artiklarna på webben, så att enbart hälften av dessa bilder är med på
webben är för oss ett oväntat resultat. Vi uppfattade en del skillnader och likheter i de
visuella val Aftonbladet gjort i den tryckta tidningen jämfört med webben. Likheter i
form av bildval och skillnader i form av storlek, beskärning och gestaltning av
människorna i artiklarna. Att bilderna beskurits mer i den tryckta tidningen antar vi
även anpassas efter sidutrymmet och layouten, så de faktum att bilderna var större och
mer detaljerade i form av mer bakgrund med mera på webben var inte heller helt
oväntat för oss. Något som var mer förvånande för oss var att bilderna på kända
personer, som Donald Trump och Johanna Möller, var mer sensationsinriktade i den
tryckta tidningen än vad vi uppfattade dem som på webben. Vi funderade innan studiens
genomförande om bilderna skulle vara mer häpnadsväckande på webben då vi trodde de
tillämpade sådana bilder mer för att locka till klick, något som vår studies resultat menar
inte stämmer.

43

Som Ghersetti (2000) skriver i sin avhandling kan en bild öka en händelses nyhetsvärde
och göra att en händelse överhuvudtaget blir en nyhet. Hon menar även att
nyhetsbärande bilder och i synnherhet bilder som äger oförutsedda nyheter kan motivera
artiklar och inslag som annars inte skulle ha producerats. Med detta vill poängtera att
nyhetsbilden har ett stort värde och kan påverka nyheten stort. Under genomförandet av
vår studie väcktes vår nyfikenhet och funderingar kring hur en studie med mer material
hade kunnat ge för resultat. Det hade varit intressant med fortsatt forskning med
exempelvis material från en hel vecka, från olika månader eller med flera olika svenska
tidningar. Mer material hade självklart gett studien mer bredd och ett ännu mer
trovärdigt resultat, vilket vi hade föreslagit till exempelvis en D-uppsats. I vidare
forskning med flera tidningar hade det kunnat bli ett intressant resultat med skillnader
och likheter mellan exempelvis en kvällstidning kontra en dagstidnings bildval. En ny
fråga som vår studie väckt hos oss är hur redaktioner gör bildvalet till webben och
tryckt tidning, vilket man skulle kunna undersöka genom enkäter i en vidare forskning.
Man skulle även kunna intervjua läsare hur de uppfattar bilder på webben kontra i tryckt
tidning genom enkäter, för att få med läsarnas perspektiv - och inte bara våra åsikter
som denna studie präglas av.
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