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Sammanfattning 

 
Denna studie är en undersökning om var nyhetsjournalister får tag på bilder till 

nyhetsreportage och vad som är avgörande vid deras val av bilder. Den studie vi har gjort har 

skrivits på uppdrag av en Konsultbyrå som vill starta en ny bildbyrå på Internet. För att kunna 

sälja sina bilder vill konsultbyrån förutom information om marknaden även veta var de skulle 

kunna rikta sina marknadsföringsåtgärder. Konceptet med deras bildbyrå är att de ska 

fokusera på nyhetshändelser och använda sig av bilder tagna av allmänheten direkt då 

nyheterna händer. Konsultbyrån tror att detta kan vara ett framgångsrikt koncept med tanke på 

att journalister och fotografer kan ha det svårt med att få tag på bilder tagna direkt då 

nyhetshändelser inträffar eftersom de oftast kommer till händelsernas centrum efter att 

nyheten har inträffat. 
Den studie vi har gjort är en empirisk studie där vi använt oss av teori som stöd i vår analys. 

Den teori vi använt oss av som stöd behandlar kundens behov och deras agerande vid 

köpbeslut samt hur marknadsföraren ska agera för att nå kunder på bästa sätt. Vi har även i 

vår teori tagit upp kunders attityder och lojalitet gentemot företag. På grund av att vi i vår 

studie ville få mätbara resultat valde vi att göra en surveyundersökning där vi gjorde en 

enkätundersökning. Vårt urval till enkätundersökningen som gjordes via elektronisk post var 

nyhetschefer på Sveriges dagstidningar. De resultat vi fick fram presenteras i diagram.   

Resultaten från vår studie visar att journalisters främsta källa till bildmaterial är tidningens 

fotografer. Andra källor journalister hämtar bildmaterial från är bildbyråer och tidningar. Våra 

resultat visar att bilder med lokalförankring samt kvalitén på bilderna är viktiga för 

journalister vilket fotografer på tidningar tillhandahåller och är ett skäl till att journalister 

använder sig av dessa som källa till bildmaterial. En anledning till varför journalister sällan 

använder sig av läsarna som källa till bildmaterial är på grund av dålig kvalité på deras bilder. 

Bildbyråer har oftast inte de lokala bilder som många tidningar efterfrågar och är en anledning 

till varför journalister bara ibland använder sig av bildbyråer som källa till bildmaterial. Vårt 

resultat visar även att Sveriges dagstidningar ofta skriver avtal med bildbyråer. 
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1 Inledning

 
 

1.1 Ämnesval 
Den här uppsatsen är en studie om hur journalister gör sina val av bildmaterial till deras 

nyhetsreportage. Vår uppsats kommer att ta upp vilka källor journalister använder sig av för 

att få bilder till deras nyhetsreportage, vad de tycker om dessa källor samt hur det går att nå 

journalister med marknadsföring.  

 

Vi valde att skriva på uppdrag på grund av att vi ville att studien skulle vara till nytta för 

någon. Vi är intresserade av marknadsföring och därför föll det sig naturligt att 

marknadsföring blev huvudområdet för studien. Vi skriver den här uppsatsen på uppdrag av 

en konsultbyrå som snart ska lansera en ny bildbyrå på nätet. Konceptet med bildbyrån är att 

allmänheten ska lägga upp bilder på företagets hemsida tagna på nyhetshändelser då de 

inträffar. Tanken är sedan att företaget ska sälja dessa bilder till tidningar och journalister runt 

om i landet. Vår uppsats skrivs med tanke på företagets intresse av deras målgrupp 

journalister så att de inför sin lansering av bildbyrån kan dra nytta av de resultat vi har 

kommit fram till.  

 

Då vi i denna uppsats pratar om företaget vi skriver på uppdrag åt kommer vi att nämna dem 

som Konsultbyrån. 

 

1.2 Problembakgrund 
Bildens roll i dagstidningar blir viktigare och viktigare. Den har två viktiga funktioner, den 

både uppmärksammar läsaren om nyheten samt hjälper läsaren att förstå nyhetens innebörd.
1
 

För att ge läsaren en riktig bild av det som precis inträffat ska nyhetsbilden förmedla en sann 

bild av det inträffade. Nyhetstexten och bilden ska tillsammans på bästa sätt bidra med att ge 

information till läsaren om det inträffade.
2
 

 

Konsultbyrån uppfattar att journalister i dagsläget har svårt att få tag på bilder till aktuella 

nyhetshändelser som är tagna direkt på plats. Då tidningarna får vetskap om nyheter tar det 

oftast ett par timmar innan de får en reporter och en fotograf till händelsernas centrum och då 

är det för sent att få bilder på själva händelsen. De bilder som publiceras och som allmänheten 

får ta del av är oftast bilder på hur det ser ut efter att händelsen har inträffat. Som 

Konsultbyrån uppfattar det befinner sig journalister också ofta under tidspress då tidningarna 

vill få de senaste nyheterna tryckta så fort som möjligt så att de kan vara först med det senaste 

och på så vis vinna kunder. De bilder som trycks tillsammans med nyheten måste därför tas 

och hittas snabbt efter det att händelsen har inträffat så att det inte tar för lång tid innan 

nyheten trycks eller att tidningarna måste trycka nyheten utan bilder.   

 

Enligt Solomon (2006, sid 9) finns organisationer bara till för att tillfredställa kunders behov 

och för att kunna göra det måste de ha en förståelse för vad dessa behov är. Har företag en bra 

förståelse för sina kunders behov och om de förstår sina kunder bättre än konkurrenterna har 

de goda förutsättningar att göra bra affärer. 

                                                 
1 http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=59597 (2007-04-16, 16:30) 
2 http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=59599 (2007-04-13, 11:10) 

http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=59597
http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=59599
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Den marknad Konsultbyrån ger sig in på är helt ny för dem vilket innebär att de har lite 

information om hur det i allmänhet ser ut på den marknaden och vilka aktörer som redan finns 

där. Konsultbyrån vill veta hur det går till vid journalisters val av bildmaterial för att försöka 

få en uppfattning om hur de tänker angående bildmaterial till deras nyhetsreportage. För att 

Konsultbyrån ska kunna göra en genomslagskraftig lansering av deras nya bildbyrå och kunna 

konkurrera med de aktörer som finns på marknaden idag är en förståelse för vad deras 

målgrupp är i behov av då det gäller bildmaterial en förutsättning. Konsultbyrån vill veta var 

de kan vända sig med sin marknadsföring för att försäkra sig om att de så effektivt som 

möjligt kan nå journalister i Sverige med deras marknadsföring.  

 

Flera stora tidningar uppmuntrar idag sina läsare att vara delaktig genom att använda material 

från allmänheten och uppmuntra dem att sända in material och tips via mail eller MMS. 

Tidningar publicerar också ofta kommentarer från deras läsare.
3
 Genom att använda sig av 

Internet kan tidningarna få en bredare tillgång till aktuella händelser och kan även få reda på 

nyheter och händelser snabbt.  

 

I människans natur finns ett behov av att bli sedd och bekräftad och detta behov strävar 

människor också ofta efter att få tillfredställa. I den hårdnande konkurrensen som finns idag är 

det många företag som försöker få kunders uppmärksamhet genom att försöka uppfylla 

människans behov av att bli sedd och bekräftad. Genom kundens behov och förväntningar vill 

man skapa en god kundrelation.
4
 

 

Det behov människor har av att bli sedd och bekräftad har Konsultbyrån använt sig av i deras 

företagskoncept. Konsultbyråns koncept är en blandning av gammalt och nytt. Journalister 

använder sig idag till viss del av läsarna som källa till deras bildmaterial så det är inget nytt i 

sig. Skillnaden är att läsarna idag vänder sig direkt till tidningarna med sitt bildmaterial men 

med Konsultbyrån skulle deras hemsida fungera som en länk mellan journalister och läsare. 

Deras nisch är att de inte har riktiga fotografer knutna till deras bildbyrå utan att det först och 

främst är allmänheten som tar de bilder som visas på hemsidan. De tror att människan har ett 

behov av att visa sina bilder samt tjäna pengar på dem. Företaget har som vision att det ska 

vara ett naturligt val att besöka deras hemsida och se på bilder. De vill vara en motsvarighet 

till de framgångsrika hemsidorna Myspace (musik) och Youtube (videoklipp) fast som en 

bildbyrå. För att nå detta mål ligger det i Konsultbyråns intresse av att mer om köparna 

(journalister) och bidragsgivarna (allmänheten). Eftersom Konsultbyrån är intresserad av att 

sälja bilder med nyhetsvärde är det därför dagstidningar och nyhetsjournalister med ansvar att 

välja ut bilder till nyhetsreportage som är deras främsta målgrupp. Detta eftersom 

dagstidningar är de tidningar som främst publicerar nyhetsreportage och bilder till dessa väljs 

ut av nyhetsjournalister 

 

Med hjälp av denna studie kan Konsultbyrån få information som hjälper dem att få en 

uppfattning om en av deras kunder, nämligen nyhetsjournalisterna.  

 

 

 

 
                                                 
3 http://www.aftonbladet.se/71000/    http://www.expressen.se/ (2007-04-12, 14:10) 
4 http://www.samtalutveckling.se/lu/forelasningar/hro.html 2007-04-13, (2007-04-12, 13:01) 

http://www.aftonbladet.se/71000/
http://www.expressen.se/
http://www.samtalutveckling.se/lu/forelasningar/hro.html%202007-04-13
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1.3 Syfte  
Mot bakgrund av ovanstående problem blir syftet med denna uppsats att undersöka från vilka 

källor journalister hämtar det bildmaterial de använder till sina nyhetsreportage idag och 

varför de använder sig av just den källan. Vi vill med denna studie försöka ta reda på vilka 

faktorer som spelar in då journalister gör sina bildval. I vilken utsträckning använder sig 

journalister av bildbyråer och i vilka kommunikationskanaler kan bildbyråer nå journalister 

med marknadsföringsåtgärder i syfte att sälja sina bilder? 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats har vi valt att begränsa oss till den svenska marknaden och de journalister och 

tidningar som verkar där. Med tanke på vår frågeställning och företagets fokus på 

nyhetsbilder har vi valt att begränsa oss till dagstidningar eftersom det är de som publicerar 

aktuella nyhetshändelser. I denna studie har vi även valt att begränsa oss till dagstidningarnas 

nyhetsredaktion och dess nyhetschefer. Det är dessa personer som är med och påverkar de 

beslut som tas om vilka bilder som får publiceras i tidningarna och vi anser också att de 

besitter den bredaste kunskapen om ämnet. Vi har även gjort detta val med tanke på att det 

företag vi skriver på uppdrag åt är intresserad av en generell bild av marknaden. Detta leder 

till att nyhetscheferna på Sveriges dagstidningar är målgruppen för vår undersökning. Då vi 

nämner journalister i vår studie syftar vi på journalister som väljer bilder till nyhetsreportage.  
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2 Metod  

 
 

2.1 Utgångspunkter 
Under vår utbildning på Service Management programmet vid Umeå universitet har vi läst ett 

antal marknadsföringskurser som grundlade vårt intresse för marknadsföring vilket också är 

området för denna studie. Inom området marknadsföring är det vanligt med 

marknadsundersökningar som grundar sig på ett praktiskt problem. Mot denna bakgrund föll 

det sig naturligt att vår studie är en empirisk studie där teorier används som stöd. Det problem 

vi har är praktiskt och våra slutsatser är dragna utifrån detta. En annan orsak till att vi valde att 

göra en empirisk studie är att vår uppdragsgivare förväntade sig mätbara resultat. Utifrån vår 

uppdragsgivares förväntningar om mätbara resultat valde vi att anta en positivistisk 

kunskapssyn. Positivism är en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori där en användning av 

naturvetenskapliga metoder förespråkas (Bryman, 2001).  

 

2.2 Val av källor och källkritik 
Den studie vi gör är en empirisk studie där teorier används som stöd i en analys och någon 

teoriutveckling görs inte. De teorier vi huvudsakligen behandlar rör konsumenten och dennes 

beteende i köpsituationer. Det bör inte göras någon skillnad mellan människan som 

privatperson och konsument och människan som konsument i sin yrkesroll enligt Dahlén 

(2002). Därför anser vi att journalister är konsumenter i sin yrkesroll och att dessa teorier är 

relevanta för vår studie. Vi vill även veta hur bildbyråer med framgång kan nå journalister 

med marknadsföring i syfte att sälja bilder och därför har vi valt att ha med teorier som rör 

hur marknadsförare kan nå kunder med sin marknadsföring. Med tanke på alla 

kommunikationskanaler inom media som finns idag är det av intresse att veta hur journalister 

beter sig i detta medielandskap för att Konsultbyrån ska hitta ett sätt att nå journalister på och 

därför är det av intresse att veta vad teorin säger om människans beteende i medielandskapet. 

Om ett företag är intresserade av att skriva avtal med ett annat företag är det viktigt att veta 

hur beslutsprocessen ser ut vid affärer mellan två företag vilket är relevant för Konsultbyrån 

att veta om de vill utveckla samarbete med dagstidningar och inte bara journalister. Det är 

fördelaktigt för företag i dag att ha lojala kunder och det bör även Konsultbyrån vara 

intresserad av att få vilket gjorde att vi valde att ta med teorier om kunders lojalitet till 

företag. 

 

För att få stöd och hjälp i utformningen av uppsatsen har vi även använt oss av olika böcker 

om metodik. Då vi sökte böcker och artiklar till vår studie har vi använt oss av databasen 

ALBUM på Umeå Universitetsbibliotek. Vid sökandet av böcker har v vi använt oss av sökord 

som köpbeteende och köpvanor. De artiklar vi använt oss av har vi laddat hem via 

databaserna Emerald Fulltext och Business Source Premier och är tagna från journals inom 

marketing. Ett sökord vi använt oss av vid sökandet av artiklar är det engelska sökordet 

consumer behavior. Vi har även använt oss av Internet som en kompletterande källa. Via 

sökmotorn Google har vi använt oss av sökord som köpbeteende och köpprocess. Den 

statistik vi använt oss av i form av försäljningssiffror av digitalkameror i världen har vi hämtat 

från analysfirman IDC. 

 

Enligt Ejvegård (2003) är en kontroll av källor viktig att göra för att granska deras 

objektivitet. Vi har kontrollerat våra källor och anser att det material vi använt oss av är 

baserat på väletablerade teorier vilket gör att det kan betraktas som seriöst. Genom att 
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använda oss av olika författare som förklarar samma ämne på olika sätt har vi fått en bättre 

förståelse för de teorier vi använt oss av. Eftersom de författare vi använt oss av har haft 

liknande synpunkter på samma ämne gör det mer trovärdigt eftersom samma fakta kommer 

från flera olika källor. De artiklar vi valt att använda oss av i denna uppsats anser vi vara 

tillförlitliga eftersom de kommer från databaser på ett universitetsbibliotek som flitigt används 

av studenter och forskare.  

 

Vi vill inte att vårt metodkapitel ska präglas av en författare och därför har vi använt oss av 

olika metodböcker. Vi vill inte heller missa något viktigt avsnitt i metoden vilket är ännu en 

anledning till att vi valt att använda oss av flera författare i metodkapitlet. Detta ger oss också 

en bredare och mer förklarande kunskap om de olika begrepp och metoder författarna tar upp 

i sina böcker som kan vara svåra att förstå.  

 

2.3 Metodval  
Vår uppdragsgivare ville ha mätbara resultat från undersökningen vilket gjorde att vi valde att 

göra en surveyundersökning. Bryman (2001 sid 58) beskriver en surveyundersökning som en 

undersökning där informationen samlas in i huvudsak med hjälp av strukturerade intervjuer 

eller enkäter. Med tanke på vår problembakgrund och syfte krävs det en studie av detta slag 

eftersom vi behöver nå många journalister för att veta hur journalister generellt agerar vid val 

av bildmaterial. Den information vi får fram är några av de förutsättningar som kommer att 

möta konsultbyrån då de ger sig in på marknaden. Syftet är att hitta olika sambandsmönster 

från en analys av en uppsättning data som är kvantifierbara eller kvantitativa och rör två eller 

fler variabler. Eftersom vi ville studera ett stort antal journalister bestämde vi oss för att göra 

en enkätundersökning istället för strukturerade studier med tanke på att vi vill ha lite 

information av många enheter, som i vårt fall är journalister, för att i generell bemärkelse 

kunna ta reda på vad som påverkar journalisters val av bildmaterial. Eftersom vår målgrupp är 

utspridd över hela Sverige är det svårt för oss att genomföra intervjuer rent praktiskt och 

tidsmässigt på grund av att vi skulle ha varit tvungna att resa runt en del. Undersökningar med 

enkäter gör det möjligt för oss att nå ett stort antal journalister på kort tid även om de är 

spridda geografiskt. Det är dessutom ett billigt alternativ. En enkätundersökning ger oss en 

bredd på undersökningen och möjligheten att generalisera resultaten till andra än de som varit 

med i undersökningen. (Bryman, 2001) En enkätundersökning gör det lättare att jämföra 

svaren eftersom alla respondenter vid en enkätstudie får samma frågor. (Ejvegård 2003). På 

detta vis får vi veta varför större delen av journalisterna väljer att agera som de gör. Om vi 

istället valt att göra strukturerade intervjuer hade vi inte fått ett resultat av vad journalister i 

allmänhet påverkas av vid val av bildmaterial eftersom vi enbart får några få personers 

åsikter.  

 

2.4 Målpopulation och urval 
Enligt Dahmström (2000) är viktigt att personer i en studie knyts till en bestämd tidsperiod 

samt ett geografiskt område. Detta har vi gjort genom att studera journalister i Sverige under 

sju dagar i april 2007. Fördelar med en urvalsundersökning är att genomförandet och 

bearbetningen går snabbare och blir billigare. En urvalsundersökning gör att forskaren kan 

använda sig av bättre mätmetoder eftersom undersökningen är av mindre omfång än en 

totalstudie.( Dahmström, 2000).  

 

Vi insåg redan från början att vi omöjligt skulle kunna göra en studie på alla journalister i 

Sverige vilket fick oss att börja fundera över hur många av dem vi skulle kunna studera för att 
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ändå få ett urval som representerar alla journalister i Sverige. På grund av detta och att vi hade 

begränsat med tid på oss valde vi att göra en urvalsundersökning.  

 

Enligt Dahmström (2000) kallas idealet forskare ämnar studera för målpopulation. I vårt fall 

är målpopulationen nyhetschefer på dagstidningar. För att få en förteckning över Sveriges 

nyhetschefer tog vi kontakt med journalistförbundet som inte ville lämna ut några uppgifter 

alls angående deras medlemmar. Därför valde vi att använda oss av internet för att försöka få 

tag på ett register över Sveriges dagstidningar.  

 

Processen då vi hittade registret över Sveriges dagstidningar började med sökmotorn Google 

(den 11 april 2007), där vi använde oss av sökordet ”dagstidningar”, vilket gav 1340000 

träffar. På den tionde träffen på första sidan kunde vi läsa ”fakta och statistik om 

dagstidningar -tidningen i skolan” vilket vi fastnade för. Det nyss nämnda citatet som fångade 

vårt intresse ledde oss vidare till webbsidan, tidningeniskolan.se. På den hemsidan fanns en 

externlänk till en databas för svenska dagstidningar (www.tu.se).  

 

Webbsidan (www.tu.se) är en sida som Tidningsutgivarna tillhandahåller. Tidningsutgivarna 

är en bransch och arbetsgivarorganisation för bland annat journalister. De har ca 270 

medlemmar där de flesta morgon- och kvällstidningar som finns i Sverige ingår.
5
 Vi anser att 

källan är trovärdig som referens för vår registerförteckning. Via webbsidan fick vi fram en 

lista över 194 tidningar listade i bokstavsordning. Tidningarna fanns under rubriken ”lista 

dagstidningar” vilket inkluderad tidningstyperna morgontidningar, gratistidningar, 

kvällstidningar samt övrigt.  

 

I vårt urval inkluderade vi inte alla tidningar utan valde att endast studera 75 %. Detta gjordes 

också med tanke på tidsbristen. Detta urval gjorde vi på grund av att vi inte skulle ha tid att 

studera hela målpopulationen. 

 

Enligt Dahmström (2000) är syftet med ett urval från målpopulationen att det representerar 

hela populationen. Ett systematiskt urval innebär att personer som ska vara med i 

undersökningen systematiskt väljs ut. Ett slumpmässigt uppställt register innebär att registret 

är uppställt i bokstavsordning där studien inte har något samband med ordningsföljden 

(Dahmström, 2000). Vi har valt att göra ett systematiskt urval från vårt register över tidningar. 

Tidningarna från registret var förtecknade i bokstavsordning och vi bestämde urvalet av 

personer genom att utelämna var fjärde tidning. Vi anser att det inte finns något samband 

mellan undersökningsvariablerna i vår studie och ordningsföljden på de listade tidningarna i 

bokstavsordning. Detta eftersom tidningarna var listade i bokstavsordning.  

 

2.5 Enkät via elektronisk post 
Människans medievanor förändras och tidningarna utvecklar sina kanaler där de publicerar  

tidningar. Idag går det att läsa majoriteten av våra dagstidningar på nätet.
6
 Vi valde ganska 

snabbt bort den traditionella metoden att skicka enkäter via post på grund av den tidsödande 

effekten samt risken som finns att respondenten inte får enkäten på grund av till exempel 

felaktiga adressuppgifter. Med tanke på hur stor andel av de svenska dagstidningar som går att 

läsa via internet anser vi att journalister idag har god datavana valde därför att skicka ut 

enkäter via elektronisk post där vi bifogade enkäten (se Bilaga 1: Enkät) i ett Word dokument. 

Risken med ett bifogat dokument enligt Dahmström (2000) är att respondentens dator inte kan 

                                                 
5 http://www.tu.se/articletemplate.asp?c1=1203  (2007-04-30, 10:01) 
6 http://www.tu.se/index_target.asp?c1=1218 (2007-04-30, 10:15) 

http://www.tu.se/
http://www.tu.se/articletemplate.asp?c1=1203
http://www.tu.se/index_target.asp?c1=1218
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ta emot dokumentet eller att layouten i enkäten förändras från ursprungsformatet. Enkäter ger 

respondenterna möjlighet att besvara enkäten när de har tid och möjlighet vilket kan passa 

deras behov bättre och svarsfrekvensen kan också bli högre enligt Bryman (2001). 

För att undvika att layouten på enkäten förändrades valde vi att låsa enkäten så att det bara 

gick att skriva på de ställen vi hade markerat. Vi valde att göra enkäten i Word eftersom det är 

ett program många använder sig av idag. För att få tag på respondenternas personliga 

mailadresser valde vi en metod där vi ringer respondenterna och ber om deras personliga 

mailadresser. Numren till de tidningarna hittade vi på deras respektive hemsida. Processen 

började med att vi ringde tidningarnas växel där vi frågade efter nyhetschefen. Av olika 

anledningar var respondenterna inte alltid anträffbara (någon var på tjänsteresa o s v) och då 

frågade vi efter en annan person som var publiceringsansvarig för bilderna på tidningen. Inför 

samtalet förberedde vi oss genom att skriva en mall (se Bilaga 2: Mall för telefonsamtal) med 

samma information till alla våra respondenter. Vi valde att inte berätta att vi skrev på uppdrag 

för ett företag eftersom vi ansåg att det skulle minska svarsfrekvensen. Syftet med 

telefonsamtalet var att öka respondentens intresse för studien genom att få dem att känna sig 

utvalda i studien. Genom vårt telefonsamtal blir respondenterna uppmärksamma på att vi 

kommer skicka en enkät till dem om de ger sitt medgivande. Efter respondenternas 

medgivande skickade vi enkäten till dem. Tanken är att respondenten efter att ha öppnat 

dokumenten och svarat på enkäten ska bifoga den tillbaka till någon av våra mailadresser. Ett 

annat alternativ hade varit att placera enkäten direkt i mailet men eftersom det är svårt att veta 

om layouten skulle förändras på en annan dator valde vi att bifoga enkäten istället. Om 

layouten skulle ha förändrats skulle det ge ett oprofessionellt intryck av studien. Vi insåg att 

det blev ett merarbete för respondenterna med den bifogade enkäten men såg också 

möjligheten med telefonsamtalet och introduktionsbrevet (se Bilaga 3: Introduktionsbrev) att 

skapa ett intresse för studien.    

 

2.6 Enkätkonstruktion 
Enligt Bryman (2001) brukar respondenter ofta avskräckas att svara på enkäter om de är för 

omfattande. Detta gjorde att vi valde begränsa vår enkät till sjutton frågor. I utformningen av 

vår enkät valde vi att använda oss av både öppna och slutna svar. I enkäten finns åtta öppna 

svar och nio slutna svar. I de öppna svaren får respondenten chans att fritt svara på frågan 

medan de bundna svaren ger färdiga svarsalternativ som respondenten får ta ställning till 

(Bryman, 2001). Vi valde att använda oss av både öppna och slutna svar för att vi ansåg att de 

förkunskaper vi hade inom ämnet inte var tillräckliga. Att respondenten ges möjlighet att 

svara fritt på några av frågorna innebär en möjlighet för oförutsedd information som kanske 

inte skulle framkommit genom bundna svar. De bundna svaren innebär att respondenten 

lättsamt kan svara på enkäten med att markera ett kryss eller liknande på frågorna.(Bryman, 

2001) I bundna svaren ska alltid respondenten kunna göra en markering genom svarsalternativ 

vet ej/ har ingen uppfattning (Ejvegård, 2003). Detta gjorde vi på de bundna svaren i vår 

enkät. Enligt Dahmström (2000) kan respondenten lätt tappa fokus om det kommer flera 

frågor i följd med samma svarsalternativ. På grund av detta valde vi att skilja på de frågor 

som har samma svarsalternativ. Enligt Dahmström (2000) är det viktig med en bra layout. Vi 

har valt att variera våra anvisningar i enkäten med kursivstil och fetstil vilket gör frågorna och 

instruktionerna till dessa tydligare. 

 

Enligt Ejvegård (2003) hänger svarsfrekvensen samman med enkätkonstruktionen och 

forskaren bör tänka på en rad aspekter innan enkäten skickas ut. Ett exempel är att ta ställning 

till om ett påminnelsebrev ska skickas till respondenterna efter det att svarstiden gått ut. Vi 

gav respondenterna tre arbetsdagar att svara på enkäten. En svarstid på tre arbetsdagar tyckte 

vi var lämpligt på grund av att respondenten efter tre dagar troligtvis glömt bort mailet. För att 
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öka svarsfrekvensen bestämde vi att ett påminnelsemail (se Bilaga 4: Påminnelsemail) skulle 

skickas ut till de som ännu inte svarat på den tredje dagen. Vi ville snabbt skicka ut en 

påminnelse efter det att den ursprungliga svarstiden gått ut och respondenterna 

förhoppningsvis hade vårt samtal färskt i minnet. Vi gav dem tre arbetsdagar till att svara på 

påminnelsemailet. Vi valde därefter att inte skicka ut fler påminnelsemail på grund av 

tidsbrist.  

 

2.6.1 Kommentarer till frågorna i enkäten 
Vilka webbsidor på nätet besöker du dagligen? - Eftersom de flesta dagstidningar idag går att 

läsa på Internet ser vi det som en självklarhet att journalister verkar där och ofta använder sig 

av det. Vi gjorde detta svar öppen för att se om det fanns ett mönster vilka hemsidor 

journalister dagligen besöker och om det kan ge uppslag till Konsultbyrån vart de ska hitta 

journalister.  

 

Läser du frågor riktade till journalister? - Syftet med denna fråga var att ta reda på om det 

finns tidningar riktade till journalister och i så fall vilka de är och om journalister läser dem. 

Det är viktigt att veta eftersom teorier idag säger att det är företagens uppgift att hitta kunden. 

Vi tog med tidningar som ett självklart alternativ för marknadsföring.    

 

Frågor om bildbyråer – Eftersom det är en bildbyrå Konsultbyrån ska starta valde vi att 

fokusera på frågor angående bildbyråer för att det är intressant att veta vilken relation 

journalister idag har till bildbyråer. Med tanke på att Konsultbyrån ska lansera en bildbyrå 

ansåg vi det viktigt att veta vilken konkurrens de skulle få och vad journalister anser om de 

bildbyråer de använder sig av idag. Det är intressant att veta vilka bildbyråer som journalister 

idag använder sig av, vart de hittade dem och varför de valt dem. Sen är det fortsättningsvis 

intressant att veta om journalister är lojala mot bildbyråer. Med tanke på vår begränsade 

kunskap om journalistbranschen och bildbyråer valde vi att göra flera av dessa frågor öppna. 

Dessa frågor ger oss en bild av journalisters köpbeteende då de använder sig av bildbyråer 

som källa vid val av bildmaterial.      

 

Om du var först med denna bild, hur mycket skulle du betala/ värdera denna bild? – På denna 

fråga får journalisterna ett konkret exempel på en bild som visar en nyhet då den inträffar. 

Anledningen till att vi formulerade denna fråga var att Konsultbyrån ville veta hur mycket en 

bild är värd för journalister. På så vis får de en värdemätare på hur journalister värderar bilder 

som de använder till sina nyhetsreportage. Detta kan vara intressant för Konsultbyrån att veta 

vid prissättningen av de bilder de tänker lägga upp på deras hemsida.  

 

Hur ofta (under en månad) får du tag på en bild som visar en nyhet då den inträffar? - Frågan 

ger oss en generell bild av hur ofta journalister idag får tag på nyhetsbilder. Om majoriteten 

av respondenterna inte eller bara ibland får tag på en nyhetsbild skulle det kunna innebära att 

det finns en efterfrågan bland journalister efter nyhetsbilder med tanke på att de tidningar de 

jobbar på ges ut varje dag.  

 

Är det ofta tidspress med att få fram bilder till nyhetsreportage? – Denna fråga var tänkt att 

ge oss vägledning om stress är en faktor som påverkar journalister i deras arbete. Om så är 

fallet kan det finnas möjlighet för Konsultbyrån att hitta en plats på marknaden och underlätta 

problemet med tidspress i och med att ett större utbud av bilder kommer vara tillgängliga för 

journalister. 
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Hur ofta använder du dig av följande källor vid val av bildmaterial?(Tidningens fotografer, 

läsarna, bildbyråer) – Vi har listat källorna utifrån teorin som säger att journalister använder 

sig av egna fotografer, bildbyråer eller läsare som källa till bildmaterial. Vi valde även att ta 

med övriga källor för att eventuellt täcka nya sätt som journalister får tag på bilder från. Med 

hjälp av denna fråga kommer vi få en bild av vilken källa av de fyra som används mest 

frekvent av journalister.  

 

Varför väljer du dessa källor? (Tidningens fotografer, läsarna, bildbyråer) – Denna fråga är 

en öppen fråga där journalisterna får motivera varför de väljer de olika angivna källorna. Här 

får respondenterna med egna ord beskriva varför de väljer att använda sig av de angivna 

källorna. Då vi vet vilka källor journalister använder sig av samt hur ofta (Se fråga fjorton) 

vill vi också veta orsaker till varför de väljer dessa källor. Vad är viktigt för journalister då de 

väljer bildmaterial från sina källor?   

 

Varför väljer du inte dessa källor? (Tidningens fotografer, läsarna, bildbyråer) – Detta är en 

öppen fråga där journalisterna får beskriva varför de inte väljer dessa fyra olika källor. Vi 

ville ha motiveringen varför journalister väljer bort de fyra olika källorna för att ta reda på 

vilka negativa aspekter som finns hos de olika källorna.  

 

Övriga kommentarer – På denna fråga är ordet fritt och journalisterna får chans att 

kommentera enkäten utifrån sitt perspektiv och även göra tillägg. Vi kan i och med denna 

fråga få reda på om några frågor i enkäten varit oklara.     

 

2.7 Pilotstudie 
Enligt Ejvegård (2003) är det rekommenderat att skicka ut testenkäter till några personer för 

att testa eventuella felaktigheter med frågorna och justera dem innan den riktiga skickas ut. 

Enkäten bör testas på personer som tillhör målgruppen som ska ingå i undersökningen 

(Dahmström, 2000). Vi testade enkäten på en nyhetsreporter. Vi hade ytterligare två personer 

som fick granska enkäten innan vi skickade ut den och dessa var vår handledare samt vår 

kontaktperson på företaget. Utifrån vår handledares åsikter ändrade vi formuleringen på ett 

par frågor. Nyhetsreportern tyckte frågorna var mer lämpade för chefer på dagstidningar. Han 

plåtade sina bilder själv eftersom det ingick i hans arbetsuppgifter och använde sig inte av 

några bildbyråer. På grund av informationen vi fick om att nyhetsreportrar kanske inte var de 

personer som var de beslutande organen då det gäller bildmaterial valde vi att ändra vår 

målgrupp till nyhetschefer på dagstidningar. Vår kontaktperson på företaget fick också första 

utkastet på enkäten och hade en del synpunkter. Han tyckte vi skulle lägga till utrymme för 

egna kommentarer där alternativ som ”annat” fanns. Det ger respondenten möjlighet att 

utveckla egna tankar om denne inte hittat något annat alternativ som passar. Han tipsade även 

om ytterligare frågor till enkäten angående ansvarsfrågan för vilka bilder som publicerades 

om inte respondenten själv gjorde det. En annan fråga handlade om värdering angående en 

bild av en nyhet som precis inträffat. Vi valde att lägga till dessa två frågor och sedan ansåg vi 

enkäten klar att skicka ut! 

 

2.8 Datapresentation 
Eftersom Excel är ett enkelt sätt att presentera data på valde vi att använda oss av det 

programmet vid presentationen av resultaten från vår enkätundersökning. Detta för att vi ville 

presentera vårt material på ett lättförståeligt sätt. Vi har bearbetat alla svar i enkäten för hand 

och sammanställt dem i procentform i diagram i Excel. Vi har valt att presentera vår empiri 

genom diagram som enligt Backman (1998) ger läsaren en översiktlig bild av resultaten. Alla 
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diagram i vår empiri är stapeldiagram som är beräknade i procent på andelen av alla 

respondenter som svarade på enkäten. De öppna frågorna (ett, två, tre, sex, nio, femton, 

sexton och sjutton) läste vi först igenom och utifrån de svar respondenterna gett oss 

sammanställde vi svaren i olika kategorier. Vi placerade kategorierna under diagrammen 

eftersom vi anser att det blir lättast för läsaren att koppla ihop rätt kategori med rätt stapel. Vi 

har även valt att förtydliga procenttalen ovanpå staplarna på varje diagram.  

 

2.9 Bortfall 
I vår systematiska urvalsprocess fick vi ett direkt bortfall på 27 % av olika anledningar. 

Bortfallet berodde bland annat på att en del av tidningarna var gratis tidningar och att några av 

tidningarna hade samma nyhetschef som andra tidningar som ingick i urvalet Efter detta 

bortfall var det 105 respondenter kvar.  

 

Vi skickade ut enkäter till 105 stycken personer. Vi hade telefonkontakt med 81 % av 

respondenterna. De resterande 19 % fick vi aldrig tag på via telefon men vi hittade deras 

mailadresser via tidningens hemsida och kunde skicka ut vår enkät till dem också. Den totala 

svarsfrekvensen hamnade på 31 % vilket innebär ett bortfall på 69 %.  

 

Vi kommer att föra en generell diskussion om orsaker till vårt bortfall. Enligt Dahmström, 

(2000) kan bortfall bero på tekniska skäl vilket vi haft erfarenhet av i vår undersökning. Några 

av våra respondenter har mailat oss efter det att vi pratat med dem på telefon och skrivit att de 

inte kunnat öppna vår bifogade enkät eftersom de använder sig av Mac datorer. Några har 

skrivit att de endast kan öppna dokumentet på sin Macdator men inte skriva något i 

dokumentet. För att reducera ett bortfall på grund av tekniska svårigheter gav vi alla våra 

respondenter möjlighet att faxa in svaren till expeditionen på universitetet. Vi bestämde oss 

för att skicka ut ett påminnelsemail till de respondenter som vi inte fått tillbaka några enkäter 

ifrån efter det att den ordinarie svarstiden gått ut för att svara. Påminneslemailet vi skickade 

ökade vår svarsfrekvens med 6 %. Det var 6 % av våra respondenter som valde alternativet att 

faxa in svaren till oss. Det är därför rimligt att anta att det finns fler orsaker till bortfallet än 

enbart de tekniska problemen. Vi har fått vetskap om att några av våra respondenter inte 

svarat på enkäten på grund av att de inte ansåg sig själv vara rätt person att svara på den. De 

har accepterat att vara med i undersökningen men när de har läst frågorna i enkäten har de 

mailat tillbaka till oss och svarat att de inte har kunskap att svara på frågorna.  

 

2.10 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som diskuterar huruvida resultaten från en undersökning är 

tillförlitliga och stabila eller om de påverkas av slumpmässiga och tillfälliga förutsättningar. 

Tillförlitlighet innebär att resultaten från en undersökning ska visa samma resultat om den 

genomförs en gång till. Om en undersökning skulle visa olika resultat skulle den skapa 

misstro till dess följdriktighet och pålitlighet och det skulle ses som ett icke reliabelt mått. 

(Bryman, 2001) För att vår undersökning ska kunna göras om vid ett annat tillfälle av andra 

forskare har vi försökt att beskriva vårt perspektiv och tillvägagångssätt så noggrant som 

möjligt.  

 

Det finns en risk då öppna frågor i en enkät ska kategoriseras att överrensstämmelsen av de 

tolkningar som görs är alltför liten. (Bryman, 2001) I vår enkätundersökning har vi haft en del 

öppna frågor. Vi har båda arbetat tillsammans med att sammanställa svaren från alla frågorna 

i enkäten för att inga egna tolkningar skulle göras.  
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Vi har i vår studie ett bortfall på 69 % men för att öka trovärdigheten med vår studie har vi 

gjort en analys där vi jämfört svaren av de 18 % av respondenterna som svarade först med 18 

% av de respondenter som svarade efter det att vi skickat ut en påminnelse. Det var en enkel 

process för oss att göra urvalet till respektive grupp på grund av att vi har datum och 

klockslag för alla enkäter vi fått in under studiens gång eftersom de flesta svar kommit till vår 

mailbox och de övriga 6 % svarade via fax. Skiljer sig inte svaren nämnvärt mellan den grupp 

som svarade först och den som svarade sist är det sannolikt att de som inte svarat alls på 

enkäten skulle ha gett samma svar som de som deltog i studien vilket kan ses som en 

indikation på att våra resultat går att generalisera till alla journalister. Vi har valt att plocka ut 

en del frågor i enkäten som vi anser vara relevanta och jämfört svaren mellan de två 

grupperna. I vår analys (se Bilaga 5: Reabilitet) kan vi se att respondenterna från de bägge 

grupperna skulle svarat ungefär likadant som respondenterna gjorde. Utifrån detta kan vi anta 

att de personer som inte svarade på enkäten skulle ha svarat likadant som respondenterna i vår 

undersökning. (Trost, 2001)  

 

2.11 Validitet 
Validitet innebär att en undersökning verkligen mäter det som den var avsedd att mäta. Har en 

undersökning inte en tillräckligt hög validitet kan resultaten inte gälla för andra objekt än de 

som studerats. (Bryman, 2001) För att uppnå en hög validitet testade vi enkäten på tre utvalda 

personer och lät dem granska den. De frågor vi ställde försökte vi formulera så noggrant vi 

kunde för att det inte skulle uppstå några oklarheter över vad vi menade.  

 

Det är viktigt att resultatet från urvalet av personer även representerar andra personer än de 

som ingår i undersökningen. Därför är det nödvändigt med ett representativt urval eftersom de 

ska representera hela den population forskarna vill ha information om. Forskaren bör vara 

uppmärksam på att det inte går att generalisera resultaten utöver denna population. (Bryman, 

2001) Vi anser att det urval vi har gjort av journalister är ett representativt urval för övriga 

journalister. Med tanke på vår speciella målgrupp tror inte vi att det går att applicera våra 

frågor på andra grupper än journalister vilket innebär att vår undersökning inte kan göras på 

vem som helst.   

 

2.12 Självkritik 
Vid formuleringen av en del av de slutna enkätfrågorna kunde vi ha ställt frågorna mer precist 

för att få en bättre uppfattning om hur respondenterna agerar varje dag. Vi tror att en 

omformulering av fråga fem hade gett oss bättre information. Istället för att fråga i vilken 

utsträckning per månad de använder sig av bildbyråer borde vi ha frågat i vilken utsträckning 

per dag de använder sig av bildbyråer. Fråga tio är en ledande fråga. Denna fråga borde vi ha 

omformulerat så att respondenterna inte på något vis kunnat bli påverkade. På fråga elva har 

vi glömt att ge respondenterna ett alternativ där de hade kunnat värdera bilder till noll kronor.  

 

Vi borde ha tänkt på möjligheten att många journalister idag använder sig av mac datorer. Det 

Word dokument vi från början skickade ut gick inte att hantera i en mac dator. Så snart vi 

förstod detta skickade vi dock ut vår enkät i pdf format men vi tror ändå att det kan ha 

påverkat vår svarsfrekvens. Svarsfrekvensen kan också ha blivit påverkad av att vi inte heller 

gav våra respondenter en möjlighet att svara på det traditionella sättet med post.  
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Vi är medvetna om den relativ låga svarsfrekvens vi har fått i vår undersökning. Trots detta 

tycker vi att de svar respondenterna har gett oss på de flesta av våra frågor har varit givande 

och gett oss bra material att analysera. Vi tror att deras engagemang och utförliga svar i 

enkäten beror på vår personliga kontakt med respondenterna.  
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3 Teori 

 
 

3.1 Den tekniska utvecklingen  
Den tekniska utvecklingen går åt rätt håll från Konsultbyråns perspektiv. Idag har 

mobiltelefonerna mycket fler funktioner än bara ringfunktionen. Det ska även gå att spela 

musik och ta bra bilder med den. Utvecklingen går framåt och mobiltelefonerna närmar sig de 

traditionella digitalkamerorna.
7
 Digitalkameror ökar i sin försäljning runt om i världen, år 

2006 såldes 106 miljoner digitalkameror i världen vilket är en ökning med femton procent 

jämfört med siffror från året innan. Den största ökningen står de digitala systemkamerorna 

för. De används mest av avancerande amatörer och professionella fotografer.
8
 Med tanke på 

denna utveckling finns det digitalkameror över hela världen med potential att ta bilder med 

bra kvalité.  

3.2 Nyhetsjournalistik och den svenske nyhetsjournalisten 
Nyhetsjournalistik berättar om det som precis inträffat vilket kan vara allt möjligt. ”Skillnaden 

på nyhetsjournalistik och annan journalistik är att man koncentrerar sig på att enbart förmedla 

det nya.”.
9
 En nyhetsbild kan antingen tas av tidningens egna fotografer eller frilansfotografer. 

Ett annat alternativ är att tidningarna köper bilder från en bildbyrå. Alla tidningar är kund hos 

någon bildbyrå, där de kan köpa den bild som de vill ha när de inte har tagit egna bilder på 

plats.”
10

 Det här betyder för Konsultbyrån att de har fler konkurrenter än andra bildbyråer på 

marknaden eftersom journalister använder sig av bilder från fotografer. En annan intressant 

aspekt är informationen om att tidningar är kund hos bildbyråer.  

 

Det är inte en utmärkande egenskap som gör nyhetsjournalisten utan denne bör vara allt från 

allmänbildad, orädd, nyfiken, effektiv och problemlösare på samma gång. Det är även 

fördelaktigt om nyhetsjournalisten har ett stort kontaktnät eftersom det underlättar arbetet med 

informationsinsamling om journalisten direkt vet vem denne ska kontakta. .
11

 

 

3.3 Kundens behov och förväntningar 
Att tillfredställa kunders behov och förväntningar genom tillhandahållandet av erbjudanden 

på varor och tjänster är ett av marknadsförares främsta mål. Zeithaml (2006 sid 51) hävdar att 

marknadsförare med en förståelse för hur kunder väljer, upplever och utvärderar olika 

erbjudanden av varor och tjänster lättare kan nå detta mål. De steg som leder till att en kund 

väljer en tjänst såsom hur de väljer tjänsten och hur de tar beslutet att köpa tjänsten är det 

första viktiga område som marknadsförare berörs av. För kunder är detta en logisk process 

som innehåller ett uppmärksammande av ett behov, letande efter information, utvärdering och 

till slut själva köpet.(Zeithaml, 2006) Denna process anser vi gälla även för journalister vid 

deras val av bildmaterial.  

 

Enligt Solomon (2006 sid 304) ställs människor varje dag inför situationer där de upptäcker 

att de vill köpa något och det är oftast en reaktion på ett problem de har. Vi anser att 

                                                 
7 http://www.e24.se/dynamiskt/prylar/did_13635627.asp  (2007-05-10, 13:52)  
8 http://www.di.se/Nyheter/ (2007-05-10, 14:14) 
9 http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=58851 (2007-04-13, 13:10) 
10 http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=59599 (2007-04-13, 14:20) 
11 http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=58851 (2007-04-13, 13:15) 

http://www.e24.se/dynamiskt/prylar/did_13635627.asp
http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=58851
http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=59599
http://www.yopa.se/yopa_artikelmall.asp?version=58851
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journalister kan reagera på detta vis och vill köpa bilder från bildbyråer då de inte har bilder 

från tidningens fotografer eller inskickat material från läsarna. Beroende på hur pass viktigt 

köpbeslutet är påstår Solomon (2006) att kunder lägger ner olika mycket tid på att besluta om 

de ska genomföra köpet eller inte. Vissa köp sker nästan automatiskt medan andra kräver lite 

mer eftertanke. Det finns oftast väldigt många alternativ för kunder och detta kan också vara 

något som försvårar ett beslut om köp eller inte. För att förstå hur kunder behandlar 

information, hur de bildar sig en uppfattning om produkten eller tjänsten och vilka kriterier de 

använder när de gör sina val borde marknadsförare noga studera de steg kunderna tar innan de 

fattar beslut om en produkt. Det blir då lättare för marknadsförarna att utforma en 

marknadsföringsstrategi som attraherar kunder på ett effektivt sätt och de kan också utforma 

produkter som framhåller utmärkande drag. (Solomon, 2006 sid 304) 

 

Ett effektivt köpbeteende leder enligt Foxall (2003) till den tillfredställelse som följer av att 

köpa, äga och använda en produkt, den sociala status konsumenterna får och kostnaderna för 

köpet som till exempel förbiseende av andra produkter, pengar och väntande i kö. 

Omgivningen där köpbeteendet tar form består av de faktorer som signalerar det troligaste 

sättet kunder kommer att bete sig på är de fysiska, temporära och sociala element som finns 

där. Det finns två sätt som kunder är representerade på. Det första är de personliga faktorer 

som influerar ett val av en produkt eller tjänst och hur de undviker eller närmar sig denna 

produkt eller tjänst. Det andra sättet är en konsuments förhållandevariabler såsom hälsa, 

sinnestillstånd och förmåga att betala. (Foxall, 2003 sid 48) I journalisters fall anser vi att 

stress skulle kunna vara en faktor som gör att de ibland väljer den källa till bildmaterial som 

är lättillgängligast.   

 

3.3.1 Informationssökning 
Konsumenter börjar också samla på sig information om varan eller tjänsten då de har 

uppmärksammat ett behov. Beroende på hur betydelsefull varan eller tjänsten är för 

konsumenten eller hur stor investering som krävs kan informationsökningsprocessen vara 

omfattande eller snabb och relativt automatisk. Då personer söker information om en vara 

eller tjänst använder de sig både av personliga resurser som till exempel vänner och experter 

och av icke personliga resurser som media och Internetsidor. En anledning till varför kunder 

söker information om varor och tjänster de kan tänka sig att köpa är att minska den potentiella 

risk ett köp kan medföra och för att få känna sig mer säker med det slutgiltiga valet. 

(Zeithaml, 2006 sid 53-55) Om journalister skulle börja använda sig av bildbyråer utan att ha 

en aning om hur kvalitén på deras bildmaterial är skulle det kunna resultera i undermåliga 

bilder i tidningen.  

 

Den information kunder söker om de produkter och tjänster de vill köpa är mer omfattande 

när köpet är viktigt, när informationen om produkten är lättillkomlig och när det finns ett 

behov av att veta mer om produkten. Vissa produkter som kräver en del informationssökning 

finns det också en tro om att de kan ha en viss negativ effekt eller att de följs av en risk. 

Denna risk kan finnas om varan eller tjänsten är svår att förstå sig på, komplex eller om den är 

dyr. De flesta människor använder sig bara av ett fåtal produkter i deras överläggning om 

vilken produkt de ska välja. Finner inte företag deras produkt i den överläggning människor 

gör inför ett köp borde vara oroliga då det är troligare att kunder väljer nya märken till deras 

överläggningsprocess än ett märke som de redan har övervägt och förkastat. Detta är ännu en 

orsak till varför det är så viktigt att nya produkter som marknadsförare introducerar på 

marknaden gör bra ifrån sig redan från början. De produkter som har liknande drag är troligast 

de som finns i en persons överläggning om vilken produkt de ska välja då kunder ofta jämför 
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en produkt med vad de redan vet om en liknande produkt. (Solomon, 2006) Vi anser att 

Konsultbyrån är medvetna om detta med tanke på deras intresse för journalister. 

 

3.4 Regler vid beslut 
Beroende på hur viktigt ett köpbeslut är för kunden och hur komplex produkten är använder 

sig konsumenter av olika regler. Ibland kan dessa regler vara enkla genvägar och ibland 

lägger kunder ner mer energi och eftertanke innan de tar ett beslut. De regler kunder använder 

sig av kan delas in i kompensationsregler och icke kompensationsregler. (Solomon, 2006)Det 

är intressant att veta om journalister använder sig av några regler vid sina val av bilder och i 

så fall vilka eftersom det kan ge nya företag problem på marknaden.  

 

3.4.1 Icke kompensationsregler 
Icke kompensationsregler är då kunden väljer bort produkter för att de inte uppfyller vissa 

grundkrav kunden har. Detta kan vara ett problem för nya företag och produkter då kunder 

ofta bara köper kända märken och inte skulle tänka sig att byta märka även om det har samma 

eller bättre standard som den produkt kunden är van vid. Kunden brukar använda sig av dessa 

regler då de inte är så motiverade att behandla komplex information eller när de inte känner 

till produkten så väl. (Solomon, 2006 sid 331)  

 

3.4.2 Kompensationsregler 
Om kunder använder sig av kompensationsregler innebär det att de ofta är mer villiga att 

lägga ner mer tid på att få en helhet över olika produkter och att de är mer involverade i köpet. 

Detta ger produkter en bättre chans att kompensera eventuella brister. Det val kunden kommer 

fram till kan också bli helt annorlunda än om kunden skulle ha använt sig av icke 

kompensationsregler eftersom kunden är mer villig att låta bra och dåliga egenskaper hos en 

produkt jämna ut sig. (Solomon, 2006 sid 332)   

 

3.4.3 Beslutsprocessen  
Hur produkter skiljer sig från varandra ses med större tyngd i beslutsprocessen än produkter 

som är lika varandra. Om alla produkter som finns i en persons överläggning har samma 

egenskaper på en punkt måste konsumenten hitta andra egenskaper hos produkterna som 

särskiljer dem så konsumenten kan göra sitt val. Med tanke på detta är det också viktigt för 

marknadsförare att göra klart för sina konsumenter att det finns betydande skillnader mellan 

produkterna och ge kunden ett intryck av att valet gjorts på liknande sätt förut så att 

rekommendationen inte ignoreras för att det krävs för mycket mentalt arbete.(Solomon, 2006 

sid 321-322) I vårt fall är det här intressant med tanke på att Konsultbyrån har en tydlig nisch 

i och med att de använder sig av allmänhetens bilder på hemsidan istället för professionella 

fotografer. Denna nisch skulle klart kunna belysas i marknadsföring.  

 

Kunder använder sig ofta av genvägar för att göra sina val av produkter och tjänster lite 

enklare. Dessa genvägar kan till exempel vara allt från att de alltid köper samma produkt som 

deras mor gör till att de väljer den dyraste produkten för att de tror att den är bäst. De 

genvägar kunder tar kan också ställa till med problem för företag och inte vara till kunders 

bästa intresse om de tror att de kommer att få problem med en viss produkt för att de känner 

någon som har haft det. Om en produkt har ett ovanligt namn är det något som kan öka dessa 

antaganden. Då kunder saknar tillräckligt med information om produkten förlitar de sig också 

på andra attribut som till exempel kända märken, pris, vilket land produkten kommer ifrån 

eller hur länge företaget funnits på marknaden. Oavsett om de antaganden kunden gör om en 

viss produkt eller tjänst så används dessa genvägar av kunden vid deras val. (Solomon, 2006 
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sid 323-324 ) Är någon av de källor som journalister använder till sitt bildmaterial någon 

genväg och är det något i så fall något som är attraktivt för journalister. 

 

3.5 Attityders betydelse 
Attityder är en varaktig generell utvärdering av objekt, reklam, människor samt småsaker och 

tenderar att bestå över tiden. Attityder bestäms av en persons motiv och existerar för att de har 

en funktion för socialt beteende. Då personer kan ha olika attityder om ett objekt är det 

intressant för marknadsförare att veta varför personer har attityder innan de försöker ändra 

dem. Av de olika sätt en attityd kan fungera på är det oftast en som dominerar och om 

marknadsförare kan identifiera vilken det är så kan de använda sig av de fördelar den ger i sin 

reklam och sina förpackningar. Om marknadsförare lyckas med detta kan det resultera i att 

kunderna föredrar och tycker bättre om reklamen och produkten de gör reklam för. (Solomon, 

2006 sid 234-235) Journalisters attityd gentemot sina källor de använder sig av idag är 

intressant att veta eftersom det ger en indikation om potentiella styrkor och brister som finns 

med de olika källorna. 

 

Människor bildar sig ofta en uppfattning om en produkt utan att ha sett själva produkten 

genom utvärdering av produktens reklam. I denna utvärdering ingår utvärdering av själva 

annonsen, den grad av upphetsning konsumenter känner inför annonsen, en attityd mot 

marknadsföraren, känslor som väcks av annonsen och den omgivning reklamen visas i. Om 

ett märke är okänt kan de känslor reklamen väcker hos konsumenten ha en direkt påverkan på 

vilken attityd denne får för märket. Genom det sätt en annons är gjord kan den väcka många 

känslor från glädje till avsky. De märken som väcker starka positiva attityder hos 

konsumenter är de märken som troligare väljs av konsumenten. Konsumenters engagemang i 

en produkt är besläktade med konsumentens engagemang i attityden gentemot produkten. 

(Solomon, 2006) 

 

3.6 Människan i det nya medielandskapet 
I det nya medielandskapet finns det tre mekanismer som kännetecknar människan. Dessa 

mekanismer är sökkostnader, automaticitet och internetmognad. (Dahlén, 2002) I det nya 

medielandskapet pratar Dahlén mycket om internet vilket är relevant för Konsultbyrån att veta 

mer om eftersom det är via den kanalen de kommer verka och därför är det intressant att veta 

hur journalister kan tänkas bete sig på internet. 

  

3.6.1 Sökkostnader 
Inom begreppet sökkostnader är enligt Dahlén (2002) tid lika med pengar och det är 

kundens tid som är pengar. Exempelvis finns forskning som visar då människan söker i 

Gulasidorna väljer de hellre Alberts klädmode före Örjans klädmode på grund av 

Alberts fördelar i den alfabetiska ordningen. Samma resonemang gäller då människan 

använder de sökmotorer som finns på nätet, exempelvis om en hemsida inte hamnar på 

första sidan med resultat minskar sannolikheten med 60 procent att människan kommer 

hitta den och än mindre om den hamnar på tredje sidan med resultat. Kontentan av 

resonemanget blir mer marknadsföring åt folket och att det gäller att vara på rätt ställe 

vid rätt tidpunkt, helt enkelt befinna sig där kunden är med marknadsföringen. Dahlén 

(2002 sid 20) anser att ”Det är inte den bästa produkten som vinner utan den bäst 

marknadsförda produkten.” 
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3.6.2 Automaticitet 
Många av de köp vi gör kommer vi inte ihåg, exempelvis de köp som görs i en 

livsmedelsbutik sker ofta på automatik. Begreppet automaticitet innebär att människan har en 

viss tendens att automatisera sitt beteende. Experiment har gjorts med försökspersoner som 

fått i uppgift att söka reda på relevant information via datorn. Goda resultat har uppvisats på 

grund av att personerna på automatik lär sig att gallra bort orelevant information. Personerna 

lär sig omedvetet att inte uppmärksamma den orelevanta informationen. Försökspersonerna 

fick även i uppgift att söka reda på icke relevant information med dåligt resultat som följd. De 

dåliga resultaten beror på människans automatiserade beteende. För att motverka människans 

automatiserade beteende bör marknadsförarna kontinuerligt förnya reklamformerna. 

Reklamen måste ha en balans i sin utformning vilket innebär att den måste uppmärksammas 

men samtidigt inte väcka någon irritation. Det finns en koppling mellan utformning på en 

hemsida och starkt varumärke. Hur företaget väljer att utforma sin hemsida blir en viktig del i 

att bygga och kommunicera sitt varumärke. En hemsida som är anpassad efter vad människan 

är van vid, alltså det automatiserade beteende tenderar att fungera som lojalitetsbyggare. 

Lojalitet visar sig i form av flertalet återbesök på hemsidan samt ökat antal utförda aktiviteter. 

(Dahlén, 2002)  

 

3.6.3 Internetmognad 
Den tredje mekanismen som kännetecknar människan i det nya medielandskapet är 

internetmognad. I takt med att internetanvändare blir mer erfarna och mogna förändrar de 

enligt Dahlén (2002) sitt beteende. Från början är nya internetanvändare mycket aktiva. De 

upptäcker och besöker kontinuerligt nya hemsidor, men desto mer erfaren användaren blir 

desto mindre tid spenderas på internet och antalet hemsidor som besöks begränsas. Kontentan 

av resonemanget innebär att en mogen internetanvändare är svårare att påverka. Då 

målgruppen är mogna internetanvändare bör hemsidan utformas så att sökvägen till målet är 

kort samtidigt som startsidan utan problem kan vara överbelastad med information.  

 

Dahlén (2002) säger att fokus för att nå den mogna internetanvändaren blir att binda sig till 

det innehåll användaren fokuserar på med tanke på hur målinriktad användaren är.
 
Vi anser att 

journalister kan tänkas vara mogna internetanvändare.  

 

3.6.4 Nya fenomen 
Att förstå sig på människan leder till framgång i det nya medielandskapet. En viktig insikt är 

att människor förändras likadant över tiden. Vi förändras mer under vissa perioder och mindre 

under andra. Nya fenomen skrämmer människan lite, vi blir osäkra och försiktiga i vårt 

beteende. Vi måste genomgå en period där vi vänjer oss vid det nya fenomenet innan vi vågar 

prova ett nytt beteende. Ett beteende som normaliseras till ett beteendemönster vi sedan följer. 

För marknadsförare är detta beteendemönster viktigt att kartlägga eftersom det svarar på 

frågan om kunderna är mottagliga för en ny tjänst! Det intressanta är tidsperspektivet från och 

till det att kunderna tar åtgärderna till sig. Beroende på hur annorlunda det nya fenomenet är 

desto längre tid tar det för människan att forma om sig och acceptera det nya 

beteendemönstret. Människan är till exempel inte lika formbar då det gäller att handla kläder 

på nätet på grund av att den upplevelsen inte går att ersätta den upplevelsen som ges i butik. 

Det blir viktigt för marknadsförarna att ha kunskap om det spelrum som finns till att 

människan formar om sig. De kriterier som är betydelsefulla för formbarheten är ofta inte 

uttalade utan fungerar som invanda mönster och instinkter som sker på automatik. 

Marknadsförarna bör därför minimera hindret till att prova något nytt och använda sig av 

kända signaler på grund av tidigare resonemang om att nya fenomen skrämmer 

människan.(Dahlén, 2002) Konsultbyråns koncept är nytt på marknaden men inget som är 
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totalt främmande för journalister. De använder sig av läsarna idag som källa och därför anser 

vi att gapet mellan det nya fenomenet och journalisters formbarhet inte är stort. Det 

Konsultbyrån kan göra är att hitta ett sätt som minimerar det hindret som kan tänkas finnas.  

 

3.6.5 Konsumenters engagemang 
Det som resulterar i konsumentens ultimata köp och upplevelse är engagemang. Då kunden 

upptäcker ett särskilt behov eller situation och något driver på dessa uppstår engagemanget. 

Om marknadsförare vill få internetanvändare att göra inköp från internet är en av nycklarna 

till framgång att få användarna involverade. (Dahlén 2002) Vi anser att journalister redan bör 

vara involverade i marknaden för bildbyråer eftersom det hör till deras jobb att hitta bilder till 

sina reportage. Dahlén påstår att huruvida en kund köper en produkt på nätet och 

marknadsföring online blir framgångsrik eller inte har till stor del att göra med hur engagerad 

konsumenten är. Ju mer engagerad en kund är i online marknadsföring desto mer köper han. 

Det finns tre faktorer som påverkar hur en kund reagerar på marknadsföring på nätet. Dessa är 

sökning, informationsprocess och beslutstagande. Det finns dock olika variabler som inleder 

och influerar användarnas engagemang och dessa är situation, person och stimulerande 

kategorier. Hur engagerad en kund blir i en produkt kan bero på personlighet, produktens 

karaktär och/eller situationen.  

 

3.6.6 Marknadsförare på Internet 
Marknadsförare som vill göra reklam på Internet bör först och främst fokusera på de segment 

som använder internet mycket som till exempel studenter eller affärsmän med hög inkomst 

och hög utbildning. Vi anser att journalister också hör till detta segment med tanke på hur 

många dagstidningar som publicerar på internet och att datorer är något som används mer och 

mer. Enligt Wu (2002) bör marknadsförare för att på bästa sätt locka till sig dessa segment ta 

till sig deras livsstil så som mode, ego, självständighet och frihet så att marknadsföringen 

tilltalar dem. Marknadsförare borde också genom effektiva hemsidor stärka konsumenters 

förståelse, kunskap och tillit. Det är möjligt att höja inköpen på nätet genom att tillfredställa 

konsumenters behov. Detta kan göras genom att erbjuda kundservice, bekväma 

betalningsmetoder och mer produktinformation. För att kunna nå de konsumenter som inte 

använder Internet så ofta borde marknadsföraren använda sig av företagets image och 

marknadsföra produkten via reklam. Mer information och reklam kan leda till högre 

inköpssiffror då ökad mottagning bygger tillit och eventuellt användande av produkten. För 

att få personer som inte använder internet så ofta att börja göra inköp på Internet bör 

marknadsförare ta till sig förståelse och kännedom om dessa personer och försöka öka deras 

kunskap och förståelse. (Wu, 2002) 
 

Studier har visat att ju mer tid personer spenderar på Internet desto större är chansen att de 

också gör inköp på internet. Köpbeteende på Internet påverkas också av hur många månader 

personer spenderar på nätet och inte bara av hur mycket tid de sitter på Internet åt gången. 

(Jun, 2003) Med tanke på att vi anser att journalister använder sig av internet ofta så bör de 

också höra till de personer som har lättare för att göra inköp på internet. 
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3.7 Framgångsrik marknadsföring   
 

3.7.1 Konsumenters köpbeteende 
Enligt Foxall (1993) försöker många marknadsförare få grepp om konsumenters köpbeteende 

och förutspå deras val genom kunskap om deras attityder, intentioner och personlighet. 

Strukturerade val är dock enligt Foxall (1993) inte det enda sättet konsumenter använder sig 

av då de gör val utan detta kompletteras av slumpmässiga val. I den biologiska, sociala och 

psykologiska forskningen är principen att göra val genom miljömässiga konsekvenser 

grunden för mekanismerna i undersökningarna. I detta ingår även underliggande teorier om 

evolution genom naturliga val och kulturella förändringar. Graden av respons kan påverkas av 

konsekvenser som förstärker, reducerar eller neutraliserar personers beteende. (Foxall, 1993 

sid 47) 

 

Marknadsförare måste lära sig hur de kan marknadsföra sina produkter på ett korrekt sätt om 

de ska kunna bli framgångsrika. Den målgrupp företaget vill vända sig till måste få veta att 

deras produkter existerar och att de fyller kundernas behov. Fakta om hur produkten löser 

kundens problem, är prisvärda, ger fördelar, är åtkomliga och var de kan köpas måste också 

nå kunden. För att få kunder att vilja köpa företagets produkt gäller det att få deras 

uppmärksamhet, skapa ett pågående intresse, väcka en önskan efter produkten och få dem att 

agera. En annons ska inte säga för mycket men inte heller för lite utan vara en aptitretare så att 

kunden vill veta mer om företagets produkter och tjänster. Ett trick är att få köpare att agera 

på impuls och få kunden att vilja köpa produkten på en gång. Kunden kan lätt tappa intresset 

för produkten om annonsen säger för mycket och om den upphetsning och önskan efter 

produkten man vill att kunden ska få kan snabbt dö ut om annonsen säger för mycket. De 

bästa referenser en marknadsförare kan få är nöjda kunder som kommer tillbaka och det är 

därför viktigt att verkligen sälja sig själv för att nå framgång. Nöjda kunder kommer att tala 

om för sina grannar, vänner och anhöriga och försöka övertala dem att också köpa produkten 

eller tjänsten.
12

  

  

3.7.2 Positionering  
Det som formar konsumentens uppfattning angående en kategori och dess karaktärsdrag är 

den första produkten som lanserades inom kategorin. Målrelaterade kategorier är bäst lämpad 

vid positionering av ett varumärke. Marknadsföraren bör dock även ha produktkategorier i 

baktanke eftersom dessa två bygger på varandra. Detta resonemang kan exemplifieras vid en 

bilresa, vad hamnar först på kundens minnesstege vid en bilresa? Är det kategorier eller 

varumärken? Här blir det en process i två steg där kunden först tänker på en produkt och 

sedan på dennes favoritvarumärke. Vid lansering av nya produkter bör marknadsförare ta reda 

på vilka olika sammansättningar av produkter som redan finns och sedan positionera sin 

produkt i en ny produktkategori. (Söderlund, 2001) Detta är intressant för Konsultbyrån 

eftersom de med information om deras konkurrenter på marknaden kan positionera sin egen 

produkt ännu starkare. Enligt Söderlund (2001) kan dessa sammansättningar utforma sig med 

en dominerande produkt i en kategori där andra produkttyper blir komplementprodukter i 

konstellationen. Det mest troliga scenario för att en kund ska förändra sina konsumtionsvanor 

är genom gåvor. Vi anser att Konsultbyrån kan tänkas behöva använda sig av liknande 

metoder om journalisterna idag har väldigt starka köpvanor då det gäller bildmaterial.  
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3.8 Hur människan påverkas av reklam 
Hur människan påverkas av reklam bestäms av naturlagar där naturlagarna delas in i olika 

grupper. De tre naturlagarna är produktengagemang, produkttyp och varumärkeseffekt. 

(Dahlén 2002 s 44-45) 

 

3.8.1 Produktengagemang – hög- eller lågengagemangsprodukt? 
Lågengagemangsprodukter utgör 80 % av de produkter vi köper och kännetecknas av ett lågt 

pris som till exempel diskmedel, tidningar och batterier. Högengagemangsprodukter är något 

dyrare exempelvis bilar, kläder och diskmaskiner. Dessa produkter kan förändra bilden vi har 

av oss själva eller påverka vår relation till andra. Det finns en rad skillnader mellan låg- och 

högengagemangsprodukter. Vi lägger ner mer tid att söka information och jämföra alternativ 

med högengagemangsprodukter. Detta innebär en aktiv målgrupp och reklamen går ut på att 

övertyga dessa. ”Nummer ett för högengagemangsprodukter är placering”. (Dahlén, 2002 sid 

47) En form av placering är transport genom en sömnlös kanal. Det handlar om att behovet av 

en högengagemangsprodukt uppstår (ex en bil), sedan fungerar den sömnlösa kanalen som ett 

transportmedel för att vägleda användaren till slutprodukten. ”Nummer ett för 

lågengagemangsprodukter är synlighet”. (Dahlén, 2002 sid 49)Marknadsförare måste 

påminna användare om deras produkter eftersom användarna av lågengagemangsprodukter 

drivs av igenkännande. (Dahlén, 2002) 

 

3.8.2 Produkttyp – tänk eller kännprodukt? 
Människan upplever produkter antingen som tänk eller kännprodukter. Tänkprodukter är 

problemlösare och exempel på dessa produkter är tandkräm och diskmedel. Kännprodukter 

handlar om känsla som både kan vara fysisk eller mental. Att knapra på chips är en fysisk 

känsla medan avkopplingen på en resa är en mental känsla. Det är skillnader i köpprocessen 

mellan de båda produkttyperna. Tänkprodukter kännetecknas av en rationell köpprocess. 

Detta innebär att kunderna gör en jämförelse av produkternas egenskaper och prestation innan 

de fattar ett beslut om köp. När det gäller kännprodukter är kunderna inte lika rationella utan 

går på känsla vid köp. Det är även skillnader i marknadsföring via webben angående hur 

människor reagerar mellan de bägge produkttyperna. Marknadsföring med kännprodukter 

handlar om att bygga upp en känsla hos människan och lösningen blir rena exponeringar. 

Förklaringen är att människan tycker om sådant vi är bekant med och ofta exponeras för! 

Marknadsföring med tänkprodukter på webben kan förmedlas via transport genom sajter för 

att nå potentiella kunder. (Dahlén, 2002)  

 

Enligt Dahlén (2002) finns det två beteendemönster huruvida människan beter sig på nätet 

som kallas tänk och kännprocesser. Tänkprocessen handlar om människans reaktion och 

aktivitet i processen mellan behovsupptäckt och köp på nätet. Marknadsförare måste ha fokus 

på direkt respons från kunden och övertyga dem att just deras produkt är intressant. Här bör 

marknadsförare utnyttja sökkostnader (se tidigare resonemang). Kännprocessen handlar om 

människans omedvetna reaktion på reklam via nätet. Kunden baserar sitt beslut om köp på 

känslan som reklamen bygger på. Det är antalet exponeringar som bygger upp känslan för 

kunden. Målet för marknadsföraren blir därför enligt Dahlén (2002 sid 55-57) att förföra 

kunden och förmedla en känsla med reklamen. 
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3.8.3 Varumärkeseffekt 
Beroende på vilket varumärke som marknadsförs reagerar människor olika. Skillnaden i 

människors reaktion beror på om varumärket är känt eller okänt. Kända varumärket får stort 

gensvar i sin reklam medan det är det motsatta för okända varumärken. Den negativa följden 

för kända varumärken är att människan tröttnar snabbare på reklam till skillnad från okända 

varumärken där reklamen istället mognar med tiden. (Dahlén, 2002 sid 60-61) Då 

Konsultbyrån gör sin lansering på marknaden kommer de att vara okända för de aktörer som 

redan verkar där. Okända varumärken fungerar som en tom tavla och marknadsföraren kan 

därför skapa önskvärda associationer till varumärket. Marknadsföraren måste hitta de rätta 

tillfällen och sammanhangen som de vill ska förknippas med varumärket och exponera sig 

där. (Dahlén, 2002 sid 65-67) Detta är intressant för konsultbyrån eftersom de vill göra ett så 

starkt intryck som möjligt då de lanserar sin bildbyrå.  

 

3.9 Relationsmarknadsföring 
Målet med relationsmarknadsföring är att bygga för att sedan behålla en bas av trogna kunder 

som är lönsamma för företaget. Att kunderna väljer att återkomma till företaget är positivt för 

bägge parterna. En av förmånerna med relationsmarknadsföring från företagets perspektiv är 

de ekonomiska fördelarna. Att kunderna återkommer till företaget kan minska utgifterna i 

marknadsföringen med upp till 90 procent eftersom det är dyrt att locka till sig nya kunder i 

form av reklamkostnader bland annat. En annan fördel med lojala kunder från företagets 

synvinkel är när de kommunicerar med andra i sin omgivning vilket ger företaget gratis 

reklam.  Denna reklamform kan vara mer effektiv än den reklam som företaget själv 

kommunicerar.( Zeithaml, 2006) Vi anser att journalister har relationer till bildbyråer som de 

hämtar bildmaterial från och till läsarna som de får material från.  

 

Det finns inte utrymme i kundens vardag med relationsmarknadsföring som företagen idag så 

gärna eftersträvar. Människor är lika varandra och vill inte ha skräddarsydda produkter.  

Människan är däremot olika i ett avseende och det är hur vi vill ha formen på 

marknadsföringen. Vissa människor vill ha mer kontakt med företag än andra och det måste 

företagen anpassa då de utformar antalet kontakter och olika typer av aktiviteter. (Dahlén 

2002)  

 

Lojalitet delas in i två dimensioner, attityd och beteende. Det är inte vanligt att kunden är lojal 

varumärket i båda dimensionerna. Företagen måste anpassa sina relationer med kunden 

beroende på om kunden är attitydmässig lojal eller beteendemässig lojal. Företagets optimala 

kund är den attitydmässigt lojala. Det ger företaget annat värde än bara försäljning eftersom 

kunden förmedlar en positiv bild av företaget till andra i sin omgivning. Det finns två typer av 

relationer som företaget kan välja att skapa med kunden och de är värdebaserad relation eller 

transaktionsbaserad relation. (Dahlén, 2002)   

 

3.9.1 Värdebaserad relation 
En värdebaserad relation skapas för att nå den optimala kunden som är attitydmässig lojal 

vilket företaget helst vill ha men det är inte alltid den bästa lösningen. I vissa fall blir kunden 

aldrig attitydmässig lojal till företaget. Här har företaget nytta av resonemanget om 

produktengagemang som vägledning då de utvecklar en relation med kunden. Värdebaserad 

relation är önskvärd då produkten är en högengagemangsprodukt. Detta eftersom kunden är 

aktiv och villig att spendera tid på produkten. Även tidigare resonemang angående produkttyp 

är av nytta för företaget. En värdebaserad relation kan utvecklas med kunden om 

produkttypen är en kännprodukt. En sådan relation förstärker känslan kunden redan har för 
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produkten. Slutsatsen av resonemangen är att en värdeskapande relation passar bäst för 

produkter som är högengagerade kännprodukter. Tvärtom blir det att lågengagerade 

tänkprodukter passar bäst för en transaktionsbaserad relation. En värdebaserad relation 

handlar om att företaget ska ge värden till kunden. Värde innebär i detta resonemang att 

människan tillhör en grupp genom att använda varumärket. Värde att tillhöra en grupp innebär 

kontakt och delaktighet. (Dahlén, 2002) 

 

3.9.2 Transaktionsbaserad relation 
En transaktionsbaserad relation handlar enligt Dahlén (2002) om att företaget ska underlätta 

för kunden i dennes köpvanor genom att till exempel anpassa storlekar på förpackningar. 

Värdet att underlätta för kunden innebär att företaget intar en osynlig roll. Den värdebaserade 

relationen kräver hårt arbete av bägge parterna medan den transaktionsbaserande relationen är 

lättsammare då företaget fungerar som den osynlige parten som kunden inte lägger märke till. 

Den sist nämnda relationen kan dock leda till en omedveten lojal relation till företaget. Dahlén 

(2002 sid 118) anser att ”Den bäste kunden är lojal utan att ens veta om det.” 

 

3.10 I huvudet på kunden 
Marknadsförare är intresserade att veta vad som påverkar kundens beteende. Vet de vad som 

påverkar kunders beteende kan de i sin tur påverka kunden i önskvärd riktning. En av de 

viktiga faktorerna som påverkar kundens beteende är behovet. Sambandet mellan vad som rör 

sig inne i kundens huvud och dennes beteende stämmer inte alltid överens. Att kunden är nöjd 

och lojal mot företaget framkallar inte alltid ett beteende som leder till fortsatta köp. Detta 

innebär att det finns fler än ett element i kundens huvud som hör samman med hur kunden 

beter sig. Det är istället många element som samverkar i hur kundens beteende utspelar sig. 

Det är dessa element företagen måste förstå hur de fungerar för att effektivisera sin 

marknadsföring. (Söderlund 2001 sid 14-15) 

 

3.10.1 Idealkunden för företaget – den hyperlojale kunden 
Den hyperlojale kunden pratar positivt om företaget och återkommer ständigt för att köpa 

produkter ur sortimentet. Företaget och kunden har i och med den interaktionen skapat en 

långsiktig relation. Det är inte relationsmarknadsföring som driver kunden att bli hyperlojal. 

Det är andra faktorer än relationsmarknadsföring som ligger bakom en trogen supporter som 

alltid går på varje hemma och borta match. Hyperlojalitet kan betraktas från ett perspektiv där 

människan utmanar sitt normala tänkesätt. Har marknadsföraren vetskap om vilka faktorer 

som karaktäriserar den hyperlojale kunden kan denne utnyttja det i form av aktiviteter riktad 

mot kunden som sträcker sig bortom de aktiviteter som förknippas med 

relationsmarknadsföring. Den hyperlojale kunden kan även fungera som en referenspunkt för 

ett utmaningsmål som marknadsföraren sätter upp för att se vad som är möjligt att uppnå. 

(Söderlund, 2001 46-48)  

 

Det finns enligt Söderlund (2001) fyra drivkrafter bakom hyperlojalitet. Dessa är 

tillfredsställelse av högnivåbehov, ansträngning, påverkan och andra kunders närvaro. Den 

första drivkraften (tillfredställelse av högnivåbehov) innebär att kunden får sina behov 

uppfyllda genom ett tillfredställande erbjudande. Högnivåbehovet hos kunden inkluderar 

bakomliggande mål som kan vara ett meningsfullt liv eller lycka för kunden och som denne 

eftersträvar att uppnå. Harley Davidson motorcyklar förknippar många kunder med frihet. 

Högnivåbehovet kan både ses ur ett positivt och negativt perspektiv. Kunden kan antingen 

eftersträva ett meningsfullt liv eller försöka undvika ett meningslöst liv. Den andra drivkraften 

är ansträngning. För att kundens ansträngning ska leda till hyperlojalitet krävs det att faktorer 
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som önskvärdhet och frivillighet finns med. Det finns olika kategorier av ansträngning, men 

fokus ligger på kognitiv ansträngning. Kognitiv ansträngning innebär stor kraftansträngning 

från kundens sida för att bli specialist på produkten. Kunden stimuleras när produkten kräver 

ansträngning . Den tredje faktorn som ligger bakom hyperlojalitet är påverkan. Sannolikheten 

ökar att kunden ska utveckla en relation till en produkt om den egna påverkan är stor. 

Marknadsförare har utifrån antagandet att kunden vill ha stort inflytande låtit kunden delta i 

utformningen av företagets erbjudande för att skapa och behålla en relation. Det kognitiva kan 

visa sig i form av att marknadsföraren använder sig av begrepp som dagdröm och fantasi 

tillsammans med produkten. Alltså är inte de traditionella marknadsföringsaktiviteterna 

viktiga i form av en skräddarsydd produkt i samband med kognitiv ansträngning. Den sista 

faktorn är andra kunders närvaro. Kunders förhållande sinsemellan spelar en viktig roll för 

kundens relation till företaget. Det handlar om produkter som kräver interaktion kund till 

kund, exempelvis tennisracket och nattklubbsbesök. Kraften bakom antagandet att andra 

kunders närvaro leder till hyperlojalitet beror på människans behov av sociala relationer till 

andra människor.(Söderlund 2001) 

 

3.10.2 Konsekvenser mellan marknadsföraren och den hyperlojale kunden 
Utmaning nummer ett för marknadsförare är den utmaning som den hyperlojale kunden 

eftersträvar med produkten. Det är en motsättning till vad som föreslås vid introduktion av 

nya produkter. Vid en lansering av ny produkt bör företag undvika komplexitet eftersom det 

hindrar produkten från en snabbare acceptans från allmänheten.  Den hyperlojale kunden är 

noggrann med vilka de andra kunderna är som använder sig av produkten och marknadsförare 

måste se över sina kundsegment.(Söderlund, 2001 sid 65-66) 

 

3.11 ”Business to Business”  
”Business to business” eller B2B vilket är förkortningen, är ett begrepp inom marknadsföring 

med innebörden att marknadsförare utformar en marknadsstrategi för transaktioner mellan 

företag. Det som karaktäriserar B2B är en avancerad beslutsprocess med många personer 

involverade.
13

 Fler personer är involverade i beslutsprocessen på grund av att stora summor 

pengar ofta är inblandade. Köpprocessen är formaliserad vilket innebär att företag vill ha 

specifik produktinformation och gör en noggrann informationssökning av leverantörer. 

Företagen i B2B är ofta beroende av varandra då köpet är en process involverar interaktion i 

en större utsträckning och under en längre period. Det finns tre huvudtyper av köpsituationer. 

Den första köpsituationen karaktäriseras av att köparen köper produkten kontinuerligt utan att 

begära några ändringar av produkterbjudandet. Den andra köpsituationen karaktäriseras av att 

köparen vill göra någon form av ändring, exempelvis priset på erbjudandet. Den tredje 

köpsituationen karaktäriseras av att köparen konsumerar en produkt för första gången. De som 

deltar i köpprocessen intar olika roller. De som ska använda produkten i organisationen 

hjälper till med produktspecifikation. De som påverkar köpbeslutet bidrar med information till 

olika förslag. De som genomför köpet och sköter förhandlingarna. De i organisationen vilka 

har formell eller informell makt att påverka vilka företaget ska välja som de slutliga 

leverantörerna. De i organisationen som sköter informationsflödet mellan olika parter i 

köpprocessen. ( Kotler, 2001) 
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3.11.1 Vad påverkas köparna i B2B utav? 

Köparna påverkas i B2B av både ekonomiska och personliga faktorer men när erbjudanden 

liknar varandra spelar de personliga faktorerna en viktigare roll och vise versa. Det finns fyra 

kategorier av faktorer som påverkar köparna och de är miljöfaktorer, organisationsfaktorer, 

mellanhandsfaktorer samt individuella faktorer. Organisationsfaktorer innebär de policys som 

företag har i samband med sina inköp. De individuella faktorerna är de personliga egenskaper 

som köparen tar med sig i beslutsprocessen. (Kotler, 2001)   

 

3.12 Sammanfattning 
Nu har vi introducerat några översiktliga teorier om kunden och hur denne beter sig i 

köpsituationer. Dessa teorier är intressant för oss eftersom vi vill veta hur journalister beter 

sig då de gör sina val av bilder. Vi började teorikapitlet med en kort beskrivning av den 

tekniska utvecklingen som går framåt vilket gynnar Konsultbyråns koncept eftersom det är 

allmänheten som ska förse dem med bilder och den tekniska utvecklingen bidrar med 

professionell utrusning vilket öppnar upp möjligheten för allmänheten att kunna ta bilder med 

bra kvalité. Vi fortsatte sedan beskriva svensk nyhetsjournalistik och kan konstatera att alla 

tidningar är kund hos någon bildbyrå. Vi presenterade också hur människan beter sig i det nya 

medielandskapet eftersom Konsultbyrån ska lansera en bildbyrå på internet och vill veta hur 

de kan nå journalister med marknadsföring i syfte att sälja bilder via någon mediekanal. Med 

tanke på detta är grunderna till framgångsrik marknadsföring också av stor vikt att veta för 

Konsultbyrån för att de ska kunna nå journalisterna med sitt nya koncept. Det är många 

faktorer som gör att kunden blir lojal till företag idag men dessa faktorer är intressant för 

Konsultbyrån att veta eftersom lojala kunder är något som alla företag bör eftersträva att få. 

Vi har också valt att beskriva Business to Business eftersom det kan vara av intresse för 

Konsultbyrån att veta grunderna till detta då de i framtiden kan vara bra att inleda ett 

samarbete med dagstidningar. 

 

De teorier vi har valt att beskriva kommer fortsättningsvis inte att används i någon större 

utsträckning i vår studie utan vi vill att de ska ses som en bakgrund till vad som kan finnas i 

huvudet på kunden eller mer precist i vår studie, vad som kan finns i huvudet på en journalist.  
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4 Resultat från enkätundersökning 
 

I detta avsnitt redovisas de svar som framkommit från vår enkätundersökning. Åtta stycken av 

frågorna är öppna frågor och på dessa kan respondenterna ha angett egna eller flera 

alternativ.   

 

Vilken är din yrkesroll?  

 

 
 

 

Av alla respondenter som medverkade i undersökningen är femton procent redaktionschefer, 

fyrtionio procent är nyhetschefer, tjugofyra procent är ansvarig utgivare, nio procent är reportrar 

och tre procent de tillfrågade respondenterna är bildchefer. 

 

Vem/vilka ansvarar för vilka bilder som publiceras? 
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Denna fråga är öppen vilket innebär att respondenterna kan ha gett flera svar. Tjugoåtta procent 

svarar att ansvarig utgivare är publiceringsansvarig för de bilder som trycks, sexton procent 

anger nattchefen, arton procent anger nyhetschef, tio procent svarar redigerare, tio procent 

svarar fotograf, sju procent anser att redaktionschefen har ansvaret, sju procent anger fotochef, 

två procent svarar bildredaktör och två procent svarar utrikesredaktör.  

 

Exempel på respondenternas svar: 

”Det görs gemensamt av nyhetschef och fotograf. I svåra fall, till exempel allvarliga olyckor, 

fattas beslut av chefredaktören som är ansvarig utgivare.” 

”Ytterst ansvarige utgivaren. För urvalet av bilder resp. redigerare, ofta i samråd med fotochef 

eller fotograf. Bilder till telegramsidor väljs av resp. sidas redigerare.” 

”Vi är flera, ytterst ansvarig är det alltid ansvarig utgivare som är ansvarig, men de faktiska 

bildvalen sker oftast vid desken, av redigerare i samråd med nattchefen.” 

 

Vilka webbsidor besöker du dagligen? 
 

 
 

Vid valet av de tre hemsidor som journalisterna besöker dagligen fyrtiotre procent av 

respondenter att de besöker den egna tidningens hemsida. Trettiosju procent läser aftonbladets 

hemsida och femton procent besöker dagligen sr.se/ lokala hemstadens hemsida. Fem procent 

har ingen uppfattning. 

   

Exempel på respondenternas kommentarer: 

”har ett 20-tal hemsidor som bokmärken som scannas av med jämna mellanrum. De tre är nog 

de tyngsta, som ger bäst utdelning.” 

”skummar många andra förstasidor mer eller mindre regelbundet” 

”Ej lokala så är det aftonbladet.se som gäller” 
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Läser du tidningar riktade till journalister? 

 

 
 

 

Nittiosju procent läser tidningar som är riktade till journalister, tre procent läser inte tidningar 

riktade till journalister.  

 

Vilka journalisttidningar läser du? 
 

 
 

 

Fyrtiofyra procent av respondenterna läser journalisten, tjugofyra procent läser Medievärlden, 

elva procent läser Dagens Media, elva procent läser även Resumé, åtta procent läser Pressens 

tidning ochh två procent läser Chef. 
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I vilken utsträckning (under en månads tid) använder du dig av bildbyråer 

till det bildmaterial du använder i nyhetsreportage? 
 

 
 

 

Det är delade meningar om hur mycket respondenterna använder sig av bildbyråer då de ska 

ha en bild till deras nyhetsreportage. Femton procent av respondenterna använder sig inte av 

bildbyråer överhuvudtaget och trettiofyra procent använder dem ibland. Tre procent av 

respondenterna har ingen uppfattning/ vet inte, tjugofyra procent använder bildbyråer ofta och 

tjugofyra procent av respondenterna använder bildbyråer väldigt ofta. 

 

Vilka bildbyråer använder du dig av? 
 

 
 

Den bildbyrå som åttioåtta procent av respondenterna använder sig av är Scanpix, tre procent 

använder LTF Feauturebyrå och tre procent använder ingen speciell. 
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Varför började du köpa bilder från dessa bildbyråer? 

 

 
 

 

Två procent angav lågt pris som ett skäl till varför de började köpa bilder från dessa bildbyråer, 

åtta procent angav lättillgänglig, arton procent svarade bra kvalité på bilderna, fem procent av 

respondenterna hade valt bildbyrå på rekommendation och åtta procent angav ett väletablerat 

märke. Fyrtiofyra procent av respondenterna valde att ange ett annat alternativ och detta var att 

de inte hade något val då det gällde bildbyrå utan att deras företag redan hade avtal med en 

bildbyrå som alla på tidningen använde sig av. 

 

Exempel på respondenternas kommentarer: 

”Scanpix är landets enda bildbyrå med nationell täckning” 

”Scanpix är vårt naturliga val av utrikes- och inrikesbilder som vi inte kan fixa själva. 

Dessutom gör deras samarbete med TT att det ofta finns bilder till deras texter.” 

”Konkurrensen är inte stor mellan bildbyråer så valmöjligheterna är begränsade.” 

”Pga. kontraktsavtal och pga. Scanpix dominans på marknaden” 

”Dålig konkurrens, finns inga alternativ”,  

”Koncernabonnemang”, ”Avtal”, ”central upphandling inom koncernen” 
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Använder du dig kontinuerligt av samma bildbyråer? 

 

 
 

Vid frågan om respondenterna alltid använder sig av samma bildbyrå då de gör sina val av 

bilder till nyhetsreportage svarade sjuttionio procent att de alltid använder samma bildbyrå. Tre 

procent svarade nej på frågan och tolv procentfyra stycken hade ingen uppfattning om saken. 

 

Varför fortsätter du vara lojal och använda dig av samma bildbyråer? 
 

 
 

Tjugotre procent av respondenterna fortsatte vara lojal gentemot de bildbyråer de använder på 

grund av bra kvalité på bilderna, arton procent svarade att det var på grund av bra service, fem 

procent angav lågt pris och fem procent nämnde bildbyråernas utformning av hemsidor som 

en orsak till att de alltid använder sig av samma bildbyråer. Även på denna fråga var antalet 

som valde ett annat alternativ högt då fyrtioen procent valde ett annat alternativ och där den 

gemensamma nämnaren var avtal. 

 

 Exempel på respondenternas kommentarer 

”abonnemang och krav från ledningen” 
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”Det är tidningsledningens beslut. Dessutom finns det inte speciellt många bildbyråer att välja 

mellan” 

 

Var hittade du dessa bildbyråer/ alt. bildbyrå du använder dig av idag? 

 

  
 

 

Tjugoen procent har hittat den bildbyrå de använder sig av idag via avtal. Sex procent har 

blivit rekommenderade, tre procent har svarat tillfälligheter, arton procent har valt bildbyrå 

efter mångårigt samarbete och tio procent har svarat att de har valt bildbyrå på grund av dess 

kända varumärke. Sex procent av respondenterna har valt bildbyrå på grund av bristande 

konkurrens av bildbyråer, sex procent via Internet och tre procent har svarat att de valt 

bildbyrå på grund av personlig kontakt.  

 

Exempel på respondenternas kommentarer: 

”Tradition, pris och brist på konkurrens” 

”Jag var inte med och hittade bildbyrån, vi har använt samma bildbyrå så länge jag minns” 

”känner alla i branschen till” 

 

Kommentar till det interna bortfallet (27 %): 

 

Några av respondenterna skrev under de egna kommentarerna att det inte var de själva som 

var med och hittade bildbyråerna de använde sig av utan att tidningen redan hade ett avtal 

med en bildbyrå när de kom till tidningen. Eftersom många av respondenterna inte var med 

och hittade bildbyråerna de använder sig av idag är det rimligt att anta att de inte heller vet 

varför tidningarna började använda sig av dessa bildbyråer vilket innebär att frågan skulle 

besvarats av en annan person på tidningen, den person på tidningen som hittade bildbyrån.       
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Anser du att bilder till nyheter som köps från bildbyråer generellt sett är 

dyra? 

 

 
 

 
Fyrtiosex procent av de tillfrågade respondenterna tycker att bildbyråers pris generellt sett är 

dyrt, arton procent svarade nej och trettiotre procent av respondenterna har ingen uppfattning 

om bildbyråers pris. 

 

Hur ofta (under en månads tid) får du tag på en bild som visar en nyhet då 

den inträffar? 

 

 
 

 

Då det gäller tillgången till bilder som är tagna då nyhetshändelsen inträffar har 

respondenterna skilda uppfattningar om hur ofta de får tag på en sådan bild. Sex procent av 

respondenterna svarar att de inte alls brukar få tag på sådana bilder och fyrtiosex procent 

svarar att de får tag på en sådan bild ibland. Tolv procent av respondenterna har ingen 
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uppfattning om hur ofta de får tag på en sådan bild, tjugofyra procent svarar att de får tag på 

en sådan bild ofta och tolv procent anser att de får tag på sådana bilder väldigt ofta. 

 

Är det ofta tidspress med att få fram bilder till nyhetsreportage? 

 

 
 

Sex procent av respondenterna anser att det inte alls är någon tidspress att få tag på bilder. 

Fyrtiosex procent tycker att det ibland är tidspress med att få fram bilder och nio procent vet 

inte eller har ingen uppfattning, trettio procent av respondenterna tycker att det ofta är 

tidspress och sex procent anser att det väldigt ofta är tidspress med att få tag på bilder till 

nyhetsreportage.  

 

Hur ofta använder du dig av tidningens fotografer vid val av bildmaterial? 

 

 
 

En av de tillfrågade respondenterna använder tre procent inte alls fotografer som jobbar på 

tidningen som källa till bildmaterial, tre procent använder tidningens fotografer ibland, tre 
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procent vet inte/ har ingen uppfattning, femton procent använder fotografer ofta och sextiosju 

procent svarar väldigt ofta. 

 

Hur ofta använder du dig av läsarna vid val av bildmaterial?  

 

 
 
Arton procent använder inte läsarna alls som källa till sitt bildmaterial, femtiofem procent 

använder läsarna ibland, femton procent har ingen uppfattning, tre procent använder läsarna 

ofta och noll procent använder läsarna väldigt ofta som källa till bildmaterial. 

 

Hur ofta använder du dig av bildbyråer vid val av bildmaterial?  

 

 
 

Arton procent av respondenterna använder sig inte alls av bildbyråer som källa till 

bildmaterial, trettiofyra procent använder bildbyråer ibland, tre procent har ingen uppfattning, 

tolv procent använder bildbyråer ofta och tjugofyra procent av respondenterna använder 

bildbyråer väldigt ofta.  
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Varför väljer du tidningens fotografer som källa till bildmaterial? 

 

 
 
Fyrtionio procent av respondenterna valde tidningens fotografer som källa till bildmaterial för 

att de är anställda på tidningen och har det som arbete. Trettio procent anser att tidningens 

fotografer tar kvalitetsbilder och använder sig därför av dem.  

 
Exempel på svar från respondenterna: 

”Det är naturligt att välja tidningens egna fotografer. De håller hög kvalitet och finns lätt 

tillgängliga.” 

”De flesta bilder som vi publicerar har vi tagit själva eftersom vi är en lokal tidning.” 

”De finns ju ständigt till hands för att leverera” 

”Självklarhet för en lokaltidning eftersom ingen annan kan visa upp denna bredd och kvalité 

som vi får av våra fotografer” 

”När vi gör egna artiklar har ibland journalist/fotograf de enda bilderna” 

”Ingen annan kan ta bilder med lokal förankring” 

 
Kommentar till det interna bortfallet (21 %): 

En av respondenterna svarar på denna fråga att det säger sig själv varför journalister använder 

sig av tidningens fotografer som källa vid val av bildmaterial. Vi tror att flera av våra 

respondenter uppfattade frågan fel eftersom det är en själklarhet för många att använda sig av 

tidningens fotografer men vi ville veta varför de väljer tidningens fotografer vid de tillfällen 

de använder dem. 
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Varför väljer du läsarna som källa till bildmaterial? 

 

 
 
Femtioåtta procent av respondenterna väljer att använda sig av läsarna som källa till 

bildmaterial för att de har bilder tagna där fotografer inte har haft möjlighet att vara. Nio 

procent anser att det ökar läsarnas medverkan om deras bilder publiceras, tre procent 

använder sig av läsarna som källa till bildmaterial för att det är billigt. 

 

Exempel på svar från respondenterna:  

”För att de ofta är de enda som är på plats när en nyhets inträffar” 

”Vår redaktionella personal kan inte vara överallt vilket för att vi ibland får, kan och bör 

använda läsarmaterial.” 

”Önskan är att öka läsarmedverkan” 

”Läsarna är på plats innan vi är där. Dessutom är läsarmedverkan bra för mångfalden och 

marknadsföringen…” 

”Billigt. Ofta unika.” 
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Varför väljer du bildbyråer som källa till bildmaterial? 

 

 
 
Fyrtionio procent av respondenterna använder sig av bildbyråer då tidningen själv saknar 

bilder, sex procent använder bildbyråer som källa då det gäller genrebilder, femton procent 

anser att bildbyråer har ett brett utbud av bilder, tre procent av respondenterna tycker att 

bildbyråer är ett billigt alternativ då det gäller källa till bildmaterial.  

Exempel på svar från respondenterna: 

”Stort urval, de har ofta fotograf på plats” 

”För att det är vår enda väg till bilder från övriga Sverige och världen.” 

”Brett utbud” 

”De tar bilder på fler ställen/vid händelser där vi inte har möjlighet att vara” 

”Används ofta då vi behöver genrebilder” 

 

 Varför väljer du inte tidningens fotografer som källa till bildmaterial? 
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Sex procent av respondenterna har inga egna fotografer, sex procent anser att det är dålig 

kvalité på bilderna och därför använder de sig inte av tidningens fotografer som källa till 

bildmaterial, femton procent anser att tidningens fotografer ej har bilden tidningen behöver 

och tre procent anser att det är dyrt att använda sig av tidningens fotografer. 

 

Exempel på svar från respondenterna: 

”Vi kan inte vara överallt. Andra fotografer har ibland tagit bättre bilder.” 

”Täcker endast lokalt material” 

”Bildens kvalité, användbarheten” 

 

Kommentar till det interna bortfallet (70 %): 

Fråga sexton har generellt sett det största bortfallet vilket kan bero på att många av våra 

respondenter har missuppfattat frågan. De kanske uppfattade frågan som varför de inte alls 

väljer den källan vilket de ibland gör och valde då att inte alls svara på frågan vilket inte var 

syftet med frågan.  

 
Varför väljer du inte läsarna som källa till bildmaterial? 

 

 
  

Fyrtiotre procent av respondenterna använder sig inte av läsarna som källa till bildmaterial för 

att de anser att det är dålig kvalité på bilderna, sex procent anser att det är oklara 

publiceringsvillkor och tre procent anser att de inte får in tillräckligt med bilder från läsarna 

och därmed går det inte att trycka så mycket bilder från dem. 

 

Exempel på svar från respondenterna: 

”Första tussilagon” klarar normalläsaren av att plåta, nyhetsbilder ska mycket till innan vi 

väljer från en läsare. Det händer, men är extremt sällsynt. T ex tsunamikatastrofen.” 

”Usel kvalité” 

”Undermålig bild, oklart om publiceringsvillkor” 

”Dålig kvalitet, svårkontrollerad bakgrund, pressetiska dilemman” 

”Om deras bilder är av för låg kvalité (för låg upplösning eller oskärpa)” 
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Varför väljer du inte bildbyråer som källa till bildmaterial? 
  

 
 

Tjugofyra procent av respondenterna anser att det är dyrt att använda sig av bildbyråer som 

källa till bildmaterial, nio procent anser att bildbyråer inte har de lokala bilder tidningen 

behöver och tre procent anser att de bilderna bildbyråer har inte är tillräckligt bra för 

ändamålet.  

 

Exempel på svar från respondenterna: 

”För dyrt. För lite lokalt” 

”Täcker endast riks - och internationellt” 

”Dyra och har inte det bildmaterialet vi behöver (läs: lokalt) 

”Priset eller inte tillräckligt bra bild för ändamålet” 

 

Övriga kommentarer från respondenterna: 

” … Ni får mer intressanta svar om ni vänder er till tidningarnas förhandlingsansvariga: på 

större tidningar med all sannolikhet bildcheferna- på mindre chefredaktörerna. Vi andra 

serveras en bildbyrå som det skrivits avtal med och har inget fritt val. Abonnemanget är dyrt i 

sig och därmed är vi begränsade till att använda det utbud som levereras inom ramen för det 

abonnemanget.” 

”Scanpic/pressens bild behöver konkurrens på svenska marknaden.” 

”Vi använder bildbyråmaterial mer förbestämt, t.ex. inrikes/utrikes nöje och kultur. 

Bildhanteringen och urval är till största delen fokuserat på det lokala där våra egna fotografer 

är verksamma. Övrigt: Lokaltidningar är som sagt lokala och vi bedömer bilder utifrån det. 

Här har vi en närmare kontakt med läsare och berörda, som exempel är vi väldigt restriktiva 

med olycksbilder och dyl. Här diskuterar vi bilderna ofta. På utrikessidan (som oftast bara 

innehåller en bild) är vi mer styrda av vad bildbyrån levererar. Oftast sker det bildvalet med 

”vardagsrutin”. Dock har vi diskussioner om visst bildmaterial. Större risk/int händelser som 

få mer utrymme diskuteras då det inträffar. ” 

”Nyhetsbilden är av väldigt stor vikt på en tidning och vi jobbar aktivt för att utnyttja bilden 

på bästa sätt i samband med tidningens redigering.” 

”… Tidningen X använder ytterst få bildbyråer – bilder - kanske någon enstaka per månad 

och då ofta en genrebild, alltså inte en nyhetsbild…” 
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Här följer en presentation av resultaten på resterande frågor som ingick i 

enkätundersökningen men som vi valt att inte analysera. 

 

Om du var först med denna bild hur skulle du betala/ värdera denna bild? 

 

1000-5000 18 % 

5000- 10000 6 % 

Ingen uppfattning 61 % 

Bortfall 15 % 

 

Några av respondenterna har kommenterat denna fråga under övriga kommentarer angående 

värdering av nyhetsbild. Det interna bortfallet på frågan var femton procent och sextioen 

procent hade ingen uppfattning vad bilden kunde tänkas vara värd. Det framkom av svaren på 

övriga kommentarer att respondenterna tyckte frågan var felformulerad. Frågan förutsätter att 

respondenterna skulle vara villiga att betala minst 1000 kronor för bilden vilket många inte 

ansåg sig villiga att göra. Alternativet att inte betala något alls för bilden fanns inte vilket flera 

av respondenterna saknade vilket kan vara en rimlig förklaring till varför många av 

respondenterna valde att svara ingen uppfattning.  

 

Hur ofta använder du dig av andra källor vid val av bildmaterial? 

 
Inte alls 30 % 

Ibland 37 % 

Vet inte/ ingen 

uppfattning 

15 % 

Ofta 6 % 

Väldigt ofta 3 % 

Bortfall 9 % 

 

Varför väljer du andra källor som källa till bildmaterial? 

 
Frilansfotografer 12 % 

Gratis 6 % 

Bortfall 82 % 

 

Varför väljer du inte andra källor som källa till bildmaterial? 

 
Dyrt 9 % 

Bortfall 91 % 

 

Alla Frågor relaterade till andra källor gav oss  inga klarheter vilka dessa källor egentligen var 

vilket också gör det svårt att gå vidare med dem i en analys. Det framkom av många av 

respondenternas svar att de inte visste vilka dessa andra källor kunde tänkas vara vilket också 

kan vara en förklaring till det stora bortfallet. 

 
Med tanke på det relativa stora interna bortfall vi fick på en del väsentliga frågor i vår 

enkätstudie kommer vi att föra en diskussion angående hur säkra våra resultat egentligen är. 

Genom att vi kombinerar resonemang kring olika frågor i vår enkät vill vi visa att våra 
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resultat kan antas vara relativt säkra trots det interna bortfall som blev på en del av våra frågor 

som är betydelsefulla för vårt slutresultat. 

 

Med tanke på att 30 % av våra respondenter i en av våra frågor anser att tidningens fotografer 

levererar bilder med bra kvalité kan vi trots 48 % bortfall på frågan om varför de inte väljer 

läsarna som källa till bildmaterial vara relativt säker på att de tycker att läsarna tar bilder med 

sämre kvalité. Ytterligare en indikator på att våra respondenter anser att läsarnas bilder har 

dålig kvalité är att 55 % bara använder sig av läsarna som källa till bildmaterial ibland. Trots 

70 % bortfall på frågan om varför våra respondenter inte väljer tidningens fotografer som 

källa till bildmaterial kan vi med stöd från att 58 % av respondenterna på en annan fråga 

svarat att de väljer läsarna som källa till bildmaterial på grund av att de tagit bilder där 

tidningens fotografer ej haft möjlighet att befinna sig vara relativt säker på att det stora 

bortfallet på 70 % inte haft någon större påverkan angående de indikationer som finns att 

läsarnas styrka som källa till bildmaterial är att de finns överallt. Resultaten visar att 49 % av 

respondenterna använder sig av bildbyråer som källa till bildmaterial på grund av att det är ett 

alternativ då tidningen själv saknar bilder och då oftast rikstäckande och internationella bilder. 

En annan fråga visar att de flesta av våra respondenter ( 88 % ) faktiskt använder sig av en 

bildbyrå ( Scanpix) som de har ett avtal med. Med tanke på dessa resultat som visar att de 

flesta av våra respondenter vänder sig till en bildbyrå då de behöver rikstäckande och 

internationella bilder gör att vi kan vara relativt säkra på att våra respondenter väljer bort 

bildbyråer som källa till sitt bildmaterial på grund av att bildbyråer saknar bilder med 

lokalförankring. Detta trots att vi hade ett bortfall på denna fråga med 61 %. Detta 

resonemang stöds också av en annan kombination av frågor som visar att våra respondenter 

använder sig mest frekvent av tidningens fotografer som källa till sitt bildmaterial jämfört 

med läsarna och bildbyråer och detta beror enligt 49 % av våra respondenter på att det är 

fotografernas arbetsuppgift att ta bilder med lokalförankring. 
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5 Analys 

 
 

I detta avsnitt kommer vi att göra en analys av de resultat från vår undersökning vi finner mest 

intressanta utifrån vår problembakgrund. För att ge läsaren en översiktlig och strukturerad 

bild har vi valt att dela in detta avsnitt i olika underrubriker. Dessa underrubriker kommer att 

ta upp var konsultbyrån kan nå journalister med marknadsföring och de olika källor 

journalister använder till sitt bildmaterial.    

 

5.1 Hemsidor och tidningar 
43 % av respondenterna från vår enkätundersökning anger att de besöker den egna tidningens 

hemsida dagligen. 37 % anger att de besöker aftonbladet dagligen och 15 % anger att de 

besöker Sveriges radios hemsida med lokala hemstadens som slutdestination. Dahlén (2002) 

säger att en mogen Internetanvändare begränsar det antal sidor som besöks. Baserat på detta och 

resultaten från vår undersökning är det rimligt att anta att respondenterna är målmedvetna då de 

använder sig av Internet. Eftersom journalister dagligen besöker hemsidor på internet är det 

rimligt att anta att internet är någonting som journalister använder sig ofta av.    

 

Av våra respondenter är det 97 % som läser tidningar riktade till journalister. 44 % av våra 

respondenter läser tidningen Journalisten och 24 % läser Medievärlden. Enligt Dahlén (2002) 

måste företag befinna sig där kunden är med sin marknadsföring för att nå framgång. Det är 

rimligt att anta att Journalisten och Medievärlden är två kanaler där marknadsförare med 

framgång kan nå journalister på med tanke på Dahléns resonemang i kombination med 

resultaten från vår undersökning. Med tanke på att 97 % av journalisterna svarar att de läser 

tidningar riktade till journalister och det faktum att journalistik är deras jobb är det rimligt att 

anta att det är ett naturligt för journalister att läsa tidningar riktade till journalister.     

 

5.2 Fotografer 
När respondenterna i vår enkätundersökning är i behov av bildmaterial vänder sig 67 % väldigt 

ofta till tidningens fotografer som källa till bildmaterial. Enligt Solomon (2006) upptäcker 

personer nästan varje dag att de behöver köpa något vilket oftast är en reaktion på ett problem 

de har. Fysiska, temporära och sociala element i omgivningen är faktorer som signalerar 

konsumenters troligaste köpbeteende (Foxall, 2003). Baserat på Solomon’s och Foxall’s tankar 

och på grund av den mängd av våra respondenter som vänder sig till tidningens fotografer när 

de behöver bildmaterial är det rimligt att anta att tidningens fotografer är den källa journalister 

oftast och helst använder sig av då de behöver en bild. Detta på grund av att tidningens 

fotografer och journalister jobbar sida vid sida med journalisterna och de troligtvis på grund av 

det har en personlig kontakt och ett samarbete med varandra vilket underlättar för journalister 

då de väljer bilder.    

 

 30 % av respondenterna tycker att tidningens fotografer tar bra bilder med hög kvalité. 49 % av 

våra respondenter använder sig av tidningens fotografer är för att det är deras jobb och för att 

det är det som de är anställda för att göra. De regler kunder använder sig av vid ett köpbeslut är 

antingen enkla genvägar eller att de lägger ner mer tanke och energi på sitt köp. (Solomon, 

2006) Enligt de resultat vi har fått från vår undersökning är det dock rimligt att anta att våra 

respondenter använder sig av båda dessa regler. Detta på grund av att tidningars fotografer är 

lättillgängliga och de oftast tar bilder med bra kvalité vilket gör det till ett enkelt val. Sex 

procent av våra respondenter väljer bort tidningens fotografer som källa till bildmaterial för att 
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kvalitén på bilderna är för dålig. Detta innebär att det troligtvis är viktigt för våra respondenter 

att få tag på bra bilder.  

 

5.3 Läsarna  
43 % av respondenterna väljer bort läsarna som källa till bildmaterial eftersom de tycker att 

deras bilder är av dålig kvalité. Enligt våra respondenter har läsarna bristande fotokunskaper 

vilket leder till dåliga bilder. Baserat på Solomon (2006) som säger att kunden väljer bort 

produkter om de inte uppfyller vissa grundkrav är det rimligt att anta att journalisters grundkrav 

är att bilderna de använder sig av ska ha bra kvalité vilket gör att de ofta väljer bort läsarnas 

bilder. Det är en anledning till att 18 % av respondenterna inte alls använder sig av läsarna som 

källa till bildmaterial. Däremot använder sig 55 % av respondenterna ibland läsarna som källa 

till bildmaterial vilket med tanke på journalisters grundkrav innebär att de bilder läsarna får 

publicerade har bra kvalité.   

 

58 % av respondenterna använder sig av läsarna som källa till bildmaterial eftersom de har tagit 

bilder där fotograferna inte haft möjlighet att vara. Solomon (2006) säger att en reaktion på ett 

problem människor upptäcker att de har är att de upptäcker att de behöver köpa någonting. Med 

tanke på detta och enligt resultaten från vår undersökning är det rimligt att anta att 

respondenterna använder sig av läsarna som källa till bildmaterial då de är i behov av 

bildmaterial för att tidningarnas egna fotografer inte haft möjlighet att ta bilder. Eftersom 

många av våra respondenter begränsat använder sig av läsarnas bildmaterial som källa är det 

rimligt att anta att de fotografer tidningarna har täcker en stor del av det behov journalister idag 

har av bilder.   

 

Nio procent av respondenterna i vår undersökning använder sig av läsarna som källa till 

bildmaterial för att det ökar läsarmedverkan. Återkommande kunder reducerar 

marknadsföringskostnader och kan ge företaget gratis reklam genom att prata positivt om 

företaget (Zeithaml, 2006). Enligt de resultat vi har fått fram i vår undersökning och baserat på 

Zeithaml (2006) är det troligt att respondenterna i viss mån tänker på att de kan dra nytta av att 

använda sig av läsarnas bildmaterial genom att en relation med läsarna leder till ekonomiska 

fördelar för företaget. Det är därför rimligt att anta att journalister ibland bör förbise att kvalitén 

på bilder från läsarna är dålig och tänka på att tidningens omsättning kan öka genom ökad 

publicering av läsarnas bilder. Med tanke på att det bara är nio % av respondenterna som vill 

öka läsarmedverkan är det troligt att övriga respondenter är mer fokuserade på att skapa en 

tidning med uteslutande bra kvalité istället för att involvera läsarna. Det är också troligt att 

dessa respondenter har uppmärksammat det resonemang Dahlén (2002) för över att det inte 

finns något utrymme i kundens vardag med en relation till företag idag. I motsats till vårt 

tidigare resonemang är det troligt att många av läsarna inte vill ha en relation med tidningarna 

och därför skickar de inte heller in bilder så ofta till tidningarna.  

 

5.4 Bildbyråer 
49 % använder sig av bildbyråer för att det är ett alternativ då tidningen själv saknar bilder. Från 

våra respondenter framgår det att de bilder som köps från bildbyråer är bland annat 

internationella bilder. 34 % av våra respondenter använder sig av bildbyråer ibland och 18 % 

använder sig inte alls av bildbyråer. En anledning till detta kan vara att det är dyrt att köpa 

bilder från bildbyråer eftersom 24 % anger det som en anledning till varför de inte använder sig 

av bildbyråer som källa till deras bildmaterial. Eftersom det är dyrt att köpa bilder från 

bildbyråer idag är det rimligt att anta att det inte är lönsamt för många av Sveriges dagstidningar 

att köpa bilder från bildbyråer. Med tanke på det går det vidare att anta att många av våra 
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respondenter bara använder bilder från bildbyråer då de behöver genrebilder. Åtta procent av 

våra respondenter anger att de inte använder sig av bildbyråer som källa till bildmaterial 

eftersom de inte har bilder med lokal förankring. Med tanke på tidigare resonemang om att våra 

respondenter ofta använder sig av tidningens fotografer som källa till sitt bildmaterial innebär 

det att våra respondenter tycker att det är viktigt med lokala bilder. 15 % av våra respondenter 

tycker att bildbyråer har ett brett utbud. Det är rimligt att anta att bildbyråer är respondenternas 

kanal till omvärlden då det gäller bildmaterial och att det breda utbud bildbyråer har är en 

lösning för många journalister då de saknar en bild till deras nyhetsreportage.  

 

44 % av respondenterna från vår enkätundersökning började använda sig av de bildbyråer de 

idag använder sig av på grund av avtal. 79 % av våra respondenter använder sig kontinuerligt av 

samma bildbyråer. Av våra respondenter tycker 46 % att det ibland är tidspress med att få fram 

bilder till reportage, 30 % tycker att det väldigt ofta är tidspress och sex procent anser att det 

väldigt ofta är tidspress med att få fram bilder. Enligt Solomon (2006) tar kunder ofta genvägar 

vid köp av produkter och dessa genvägar kan till exempel vara att alltid använda sig av samma 

produkt. Olika element som finns i omgivningen där konsumenters köpbeteende tar form är 

faktorer som signalerar kunders troligaste beteende.(Foxall, 2003) Baserat på Solomon’s 

synpunkter om genvägar är det rimligt att anta att våra respondenters tidningar tar en genväg då 

de skriver avtal med bildbyråer och kontinuerligt använder sig av samma bildbyrå. Denna 

genväg är det rimligt att tidningar vill ta med tanke på den tidspress våra respondenter anger att 

de har. Med tanke på Foxalls tankar om faktorer som signalerar konsumenters beteende är det 

rimligt att anta att den miljö journalister befinner sig i är stressrelaterad. Det är också rimligt att 

anta att denna stressrelaterade omgivning är på olika nivåer beroende på vilken person det är 

som har svarat och dennes stresstolerans då respondenterna har olika åsikter om hur ofta det är 

tidspress med att få fram bilder till reportage. Ett logiskt resonemang är också att journalister 

som arbetar på dagstidningar har en press på sig eftersom dagstidningar utkommer varje dag 

och de därmed också måste leverera nya bilder och reportage. Om tidningar har en bildbyrå de 

vet att de kan vända sig till sparar de troligtvis tid på att de inte behöver leta efter alternativa 

bildbyråer varje gång de behöver en bild. Från de övriga kommentarerna i vår enkät framkom 

det att några av respondenterna gör sitt bildval från bildbyråer på vardagsrutin. Enligt Dahlén 

(2002) görs många köp idag på automatik vilket stämmer överens med de respondenter från vår 

undersökning som idag gör sitt bildval till reportage på rutin.  

 

41 % av våra respondenter anger i vår undersökning att de fortsätter att vara lojal mot den 

bildbyrå de använder sig av på grund av att den tidning de jobbar på har avtal med denna 

bildbyrå. Från de kommentarer som lämnades angående lojalitet så anger några av 

respondenterna att det är ett krav från deras tidning att de använder sig av den bildbyrå 

tidningen har avtal med. Den optimala kunden ur företagets synvinkel är den attitydmässigt 

lojala kunden som ger företaget ett mervärde eftersom de sprider en positiv bild av företaget till 

andra i sitt umgänge. (Dahlén, 2002) Baserat på detta och kommentarerna från respondenterna 

om krav från tidningen är det tänkbart att respondenterna inte är attitydmässigt lojal mot den 

bildbyrå de använder sig av. Respondenterna lämnade också kommentarer om att det inte finns 

speciellt många bildbyråer att välja mellan vilket rimligtvis innebär att de är lojala på grund av 

dålig konkurrens på marknaden. Utifrån detta är det sannolikt att anta att det finns ett behov av 

fler bildbyråer på marknaden så att konkurrensen ökar och journalisterna får fler alternativ att 

välja bland då det gäller bilder och bildbyråer. 23 % av våra respondenter är lojala mot den 

bildbyrå de använder sig av på grund av bra kvalité på bilderna och 18 % anger att det är på 

grund av bra service. Det är här rimligt att anta att avtalet tidningar har med en bildbyrå inte 

utesluter att respondenterna även är lojala mot bildbyrån på grund av bra kvalité och service.  
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88 % av våra respondenter använder sig idag av bildbyrån Scanpix. Enligt våra resultat är det 

rimligt att anta att Scanpix är den dominerande bildbyrån på marknaden. Enligt en kommentar 

från en av respondenterna framkom det att Scanpix är den enda bildbyrån i landet med nationell 

täckning. Detta kan anses som en rimlig anledning till att många av våra respondenter idag 

använder sig av Scanpix.    
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6 Diskussion 

 
 

I detta avsnitt vill vi börja med att spola tillbaka bandet och ge läsaren en påminnelse om 

Konsultbyråns koncept och det uppdrag vi fick av Konsultbyrån. Konsultbyrån har uppfattat att 

journalister i dagsläget har problem med att få tag på bilder och därför vill de skapa en bildbyrå 

på internet. Konceptet med bildbyrån är att allmänheten bidrar med bilder fokuserade på 

aktuella nyhetshändelser som journalister köper och använder i sina nyhetsreportage. 

Konsultbyråns problem är att de ska göra entré på en för dem ny marknad och behöver 

information om deras målgrupp journalister och deras val av bildmaterial till sina 

nyhetsreportage. Detta för att kunna nå journalister på bästa sätt med marknadsföring. Det 

uppdrag vi fick var att ta fram mätbar information som kan vara till hjälp för dem inför deras 

lansering av bildbyrån. Här följer nu en repetition av syftet med studien:  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka från vilka källor journalister hämtar det 

bildmaterial de använder till sina nyhetsreportage idag och varför de använder sig av just 

den källan. Vi vill med denna studie försöka ta reda på vilka faktorer som spelar in då 

journalister gör sina bildval. I vilken utsträckning använder sig journalister av bildbyråer 

och i vilka kommunikationskanaler kan bildbyråer nå journalister med 

marknadsföringsåtgärder i syfte att sälja sina bilder? 

 

Med syftet färskt i minnet är det nu dags att inleda en diskussion om de förutsättningar 

Konsultbyrån kommer att möta på marknaden och hur de bör agera utifrån dessa 

förutsättningar.  

 

6.1 Hemsidor och tidningar – ej optimalt 
Många av våra respondenter använder sig ofta av Internet och då de gör det också ofta av 

samma sidor. De flesta av våra respondenter läser också tidningar riktade till journalister. På 

grund av detta anser vi att dessa kanaler skulle kunna vara ett alternativ för konsultbyrån att 

försöka nå journalister på med marknadsföring. Eftersom många av våra respondenters 

tidningar skriver avtal med bildbyråer anser vi dock inte att detta är ett effektivt sätt att försöka 

marknadsföra sig på mot journalister. Med Internet och tidningar går det att nå många 

journalister men det vi anser är intressant är att framförallt nå rätt journalister, det vill säga de 

som har ansvaret att skriva avtal med bildbyråer eller de som kan påverka de som skriver avtal. 

Vi anser att det kan vara komplicerat att marknadsföra sig på tidningarnas hemsidor med tanke 

på det stora antalet dagstidningar i Sverige. Vi anser att det kan vara slöseri med resurser med 

tanke på de avtal som tidningar skriver och att det är få personer som behöver nås.  

 

6.2 Fotografer – en stark konkurrent 
Vi anser att bilder med lokal förankring är viktig för journalister idag eftersom tidningarnas 

nyhetsreportage behandlar framförallt lokala händelser. Detta anser vi gör det naturligt för 

journalister att de mest frekvent använder sig av tidningens fotografer som källa till sitt 

bildmaterial. Eftersom tidningens fotograf är ett naturligt val för journalister vid val av 

bildmaterial anser vi att de är en stark konkurrent till Konsultbyrån. Detta kan vara en anledning 

till att respondenterna väljer bort bildbyråer som källa på grund av att de inte har bilder med 

lokalförankring. Vi anser inte att journalister kommer att sluta använda sig av tidningars 

fotografer eftersom de är journalisternas naturliga val. Vi ser dock potential för att en bildbyrå 

ska kunna etablera sig på marknaden som en konkurrent till journalisters naturliga val av 
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bildmaterial om de har lokalt förankrade bilder. På grund av detta anser vi det viktigt att 

konsultbyrån i deras marknadsföring poängterar att de bilder företaget har också är lokala 

bilder. Eftersom många av våra respondenter upplever att de har tidspress med att få tag på 

bilder till sina nyhetsreportage anser vi att en bildbyrå som har lokala bilder i sitt utbud skulle 

kunna minska tidspressen för journalister. Detta genom att det finns ett större urval av bilder 

som är lättillgängliga för journalister att få tag på.   

 

Vi kan avläsa från analys att kvalitén på bilderna har stor betydelse för journalister. 

Konsultbyrån bör räkna med att journalister förväntar sig bra kvalité på deras bilder eftersom de 

bilder journalister idag köper från bildbyråer är tagna av professionella fotografer och har bra 

kvalité. Detta kan göra det svårt för konsultbyrån att tillfredställa journalisters grundkrav på bra 

kvalité eftersom konsultbyrån använder bilder från allmänheten på deras hemsida. Konsultbyrån 

bör därför vara noga med deras urvalsprocess av bilder och bara publicera bilder som har bra 

kvalité. Trots detta tror vi kan göra att journalisterna snabbare får förtroende för företaget och 

ser konsultbyrån som ett bra alternativ som källa då de saknar bilder.  

 

6.3 Läsarna – de finns överallt 
Eftersom kvalitén på bilderna har stor betydelse för journalister och de tenderar att ha en 

negativ inställning till läsarnas bildmaterial anser vi att det kan vara svårt för konsultbyrån att 

vinna journalisternas förtroende. Vi anser att en orsak till att journalister inte så ofta använder 

sig av läsarna som källa till sitt bildmaterial är på grund av dålig kvalité på de bilder de skickar 

in till tidningarna. Detta anser vi kan bero på att läsarna inte har tillräckligt bra utrustning samt 

att den kunskap de har om fotografering inte heller är tillräckligt bra. 

 

Vi anser att konsultbyråns koncept med att använda sig av läsarna som källa till bildmaterial 

kan ge dem en konkurrensfördel med tanke på att läsarna finns på många ställen. Vid de 

tillfällen journalister använder sig av läsarnas bilder är det för att de ofta är de enda som är på 

plats när en nyhet inträffar. Läsarnas styrka som källa till bildmaterial är alltså att de finns 

tillgängliga på många ställen. Vi anser också att utbudet av nyhetsbilder kommer att öka om 

konsultbyråns koncept blir framgångsrikt. Detta ger journalister större tillgång och bättre 

valmöjligheter till bilder tagna direkt på plats då nyhetshändelser inträffar och en anledning för 

dem att välja konsultbyrån. 

 

En aspekt konsultbyrån bör ha i åtanke anser vi är det faktum att läsarna idag vänder sig direkt 

till tidningarna med sina bilder. Vi anser det troligt att journalister och läsare inte tycker att de 

har ett behov av konsultbyrån och därför inte använder sig av den. Däremot kan läsarna se en 

möjlighet att tjäna pengar via konsultbyrån och istället enbart vända sig till konsultbyrån med 

bilderna. Om det finns ett behov från journalisterna att använda sig av läsarnas material finns 

möjligheten att det blir en dragkamp om läsarna mellan journalisterna och Konsultbyrån. 

 

6.4 Bildbyråer – det är avtal som gäller 
Med tanke på resultaten av vår enkätundersökning anser vi att många av Sveriges dagstidningar 

är intresserade av att skriva långsiktiga avtal med bildbyråer vilket kan ställa till med problem 

för konsultbyrån. Med tanke på detta blir det svårt att slå sig in som nytt företag på marknaden. 

Vi anser att konsultbyrån bör visa intresse av att skriva avtal med dagstidningarna och på grund 

av detta vända sig till tidningarnas förhandlingsansvariga. Vi anser att konsultbyrån i sina 

försök att marknadsföra sig själva kan vända sig till tidningarnas förhandlingsansvariga och 

göra kundbesök hos dem. På detta sätt skulle konsultbyrån direkt få en personlig kontakt med 

de personer som är ansvariga vid beslut och upprättandet av avtal. Vi anser att denna väg skulle 
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vara den optimala vägen för konsultbyrån att nå journalister med sitt koncept. Däremot kan det 

också vara intressant att veta om journalisterna som gör bildval till reportage kan påverka de 

förhandlingsansvariga. Detta eftersom marknadsföringen i så fall lika gärna skulle kunna rikta 

sig till dem om tidningarna inte är villiga att skriva avtal med konsultbyrån.   

 

Det kan vara svårt att ta sig in på marknaden för Konsultbyrån på grund av att många 

dagstidningar idag har skrivna avtal med Scanpix. Detta anser vi gör att de inte är så lätta att 

konkurrera ut på marknaden. Journalister är idag lojala mot bildbyrån Scanpix men vi anser 

dock inte att många av journalisterna förmedlar en positiv bild av deras lojalitet då de säger att 

Scanpix behöver konkurrens på marknaden. Med tanke på att journalister efterfrågar fler 

bildbyråer på marknaden anser vi att det finns utrymme för Konsultbyrån att etablera sig där. 

Däremot är det många av respondenterna i vår undersökning som är nöjda med Scanpix bland 

annat på grund av bra service och hög kvalité deras bildmaterial. Konsultbyrån bör ha i åtanke 

att journalister idag är vana vid bra service och hög kvalité på bildmaterial från Scanpix och 

försöka leverera till samma standard som Scanpix. 

 

Enligt många journalister finns det en brist med bildbyråer som källa till bildmaterial och denna 

brist är att de är relativt dyra att använda sig av. Eftersom bilder från bildbyråer är relativt dyra 

använder sig många journalister bara av bilder därifrån ibland. En annan anledning till att 

tidningar inte alltid använder sig av bildbyråer anser vi är att de har för lite lokala bilder i sitt 

utbud. Genom Konsultbyråns koncept med att erbjuda lokala bilder från allmänheten anser vi 

att de har en stor möjlighet att ta sig in på marknaden om de priser de tar för sina bilder är 

rimliga enligt journalister.  
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7 Slutsatser 

 
 

De journalisttidningar som var populärast bland journalisterna var Journalisten och 

Medievärlden men många av de tillfrågade respondenterna läser ett flertal tidningar riktade 

till journalister. För att nå journalister med marknadsföring kan marknadsförare använda sig 

av dessa tidningar. Ett annat sätt att nå journalister på med marknadsföring kan vara via 

Internet eftersom journalister väldigt ofta använder sig av det.   

 

Det bildmaterial journalister använder sig av till deras nyhetsreportage kommer först och 

främst från tidningens fotografer. Journalister hämtar också bildmaterial från bildbyråer och 

läsarna. Anledningen till att journalister föredrar att använda sig av tidningens fotografer är 

för att bildkvalitén på de bilderna oftast är mycket bra. Läsarnas bilder är oftast av dålig 

kvalité och bildbyråer har oftast inte de lokala bilder som många tidningar efterfrågar. Då 

journalister använder sig av bildmaterial från läsarna är det för att de har tagit bilder där 

fotograferna själva inte kan vara. Anledningen till att journalister använder sig av bildbyråer 

är främst för att de bevakar sådant som journalisterna själva inte har tid eller möjlighet att 

bevaka.  

 

Den bildbyrå som dominerar marknaden idag är Scanpix och de flesta tidningar har skrivit 

avtal och använder sig av dem. Genom dessa avtal begränsas många journalister vid valet av 

källa till bildmaterial eftersom journalister i många fall måste använda sig av den byrå 

tidningen skrivit avtal med. Den enda konkurrerande bildbyrån till Scanpix som vi fick fram 

genom vår undersökning var LTF Feauturebyrå och det var endast tre procent av våra 

respondenter som nämnde denna.  

 

Journalister använder sig i större utsträckning av bildbyråer än av läsarna som källa till 

bildmaterial. Detta beror på att kvalitén på bilderna är viktigare än priset för journalister då de 

gör sina bildval. En annan faktor som är viktig för journalister vid val av bildmaterial är 

bildmaterialets lättillgänglighet på grund av den tidspress som förekommer i journalisters jakt 

på bilder.  
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8 Framtidsutsikter 

 
 

Nu har vi kommit fram till slutet av vår studie men för Konsultbyrån är detta bara början. 

Utifrån våra slutsatser vill vi dela med oss av våra tankar kring Konsultbyråns framtid. 

 

En stor risk för konsultbyrån är som vi ser det de avtal många av Sveriges dagstidningar idag 

skriver med Scanpix. Detta skulle dock kunna vändas till en möjlighet om konceptet med 

Konsultbyrån etableras hos journalisterna och de ser det som ett bättre alternativ. Att övertyga 

förhandlingsansvariga på tidningar om konsultbyråns nya koncept borde inte vara några 

problem för konsultbyrån eftersom det säger sig självt att nio miljoner ”fotografer” är bättre 

än fem. Därför anser vi att tidningarna inte bör tveka med att skriva avtal med konsultbyrån.  

 

Scanpix är idag den dominerande bildbyrån på marknaden men dock inte Konsultbyråns enda 

konkurrent. Konsultbyrån bör vara medveten om att de även konkurrerar med 

dagstidningarnas fotografer och de läsare som skickar in bildmaterial direkt till 

dagstidningarna.   

 

En av de viktigaste faktorerna för journalister vid deras val av bilder är kvalitén. Vi tycker att 

Konsultbyrån bör ta reda på vad bra kvalité betyder för journalister. För att nå framgång på 

marknaden bör konsultbyrån vara extra noga med att alltid ha bilder på deras hemsida som 

enligt journalister håller hög klass. För att försöka förbättra kvalitén på det bildmaterial som 

ska publiceras på hemsidan föreslår vi att konsultbyrån kan ha en fotoskola på hemsidan där 

läsarna på ett enkelt sätt får lära sig hur de ska hantera en kamera på bästa sätt för att få bra 

bilder.  

 

Vi tror inte att det bör vara alltför svårt för konsultbyrån att få journalister entusiastiska inför 

konsultbyråns nya idé. Många av respondenterna från vår undersökning verkar redan ha en 

positiv bild till att använda sig av bildmaterial från läsarna eftersom deras styrka ligger i att de 

levererar bilder tagna där fotografer inte haft möjlighet att vara. I dagsläget är det läsarna som 

kontaktar tidningarna med sina bilder vilket innebär att det finns en osäkerhet i flödet av 

antalet bilder som inkommer till tidningarna. Journalisterna söker inte aktivt själva efter sina 

bilder med läsarna som källa. Vi ser här en möjlighet att underlätta journalisternas arbete med 

konsultbyråns idé att vara den naturliga platsen för allmänheten att lägga upp bilder. Detta 

innebär att Konsultbyrån skulle erbjuda journalister ett stort utbud av bilder som är aktuella. 

De får själva söka efter bilder de vill ha och slipper sväva i osäkerheten att inte veta om 

läsarna kommer att skicka in bilder eller inte varje dag. Om konceptet framförs på rätt sätt tror 

vi att konsultbyrån kan bli ett naturligt val för journalister att hämta bildmaterial från som för 

allmänheten att lägga upp bilder på hemsidan.  

 

Vi tror att alla parterna vinner på konsultbyråns koncept. Läsarna blir uppmärksammade och 

får sina bilder publicerade. Om läsarna får fler av sina bilder publicerade kan det öka deras 

intresse för tidningen vilket gör att dagstidningarna får möjlighet att öka försäljningen. 

Journalisterna får ett större utbud av bilder de kan välja på till deras nyhetsreportage och 

därigenom kanske den stress många av journalisterna känner idag inför att hitta bilder 

reduceras.  

 

”Scanpic/pressens bild behöver konkurrens på svenska marknaden.” 
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Den förfrågan som idag finns bland journalister efter nya alternativa bildbyråer gör att vi tror 

att konsultbyråns chanser att kunna etablera sig på marknaden och nå framgång med deras 

nya koncept är goda. 
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9 Fortsatt forskning 
 

 

Det finns vissa brister med vår studie och därför tycker vi att en mer omfattande studie skulle 

vara intressant att göra. En mer omfattande studie med fler frågor skulle kunna ge 

Konsultbyrån mer djupgående information om sin målgrupp. 

 

Den studie vi har gjort är kvantitativ men för att få en större inblick i en journalists vardag och 

hur de jobbar tycker vi att det kan intressant göra en fältstudie. På detta sätt skulle djupare 

information kunna fås om hur journalister agerar och tänker.  

 

För att få en inblick i varför dagstidningar skriver koncernavtal med bildbyråer skulle 

djupintervjuer kunna göras med personer som är förhandlingsansvariga på dagstidningar. Vi 

har under arbetets gång med denna studie fått en uppfattning om att det är få ägare till 

Sveriges dagstidningar. Om alla dessa skriver avtal med samma bildbyrå kan det bli svårt för 

nya aktörer att ta sig in på marknaden. Det kan därför vara intressant att veta hur stor 

påverkan tidningarnas avtal med bildbyråer har på journalister då ett flertal av respondenterna 

från vår studie har påpekat att de inte har ett fritt val då det gäller vilken bildbyrå de använder 

sig av.  

 

Vi föreslår också en studie av konkurrenssituationen på marknaden för bildbyråer. Som det 

ser ut idag finns det en stor konkurrent till Konsultbyrån och att göra en ingående analys av 

dem skulle kunna vara till nytta för dem då de ska försöka etablera sig på marknaden. 

Information om Scanpix framgångskoncept kan göra att Konsultbyrån lättare skulle kunna 

konkurrera med dem och få en förståelse om vad som krävs av en bildbyrå för att vara 

framgångsrika på marknaden.  
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Bilaga 1 - Enkät 

 

  Enkätundersökning 
 

 

 

1. Vilken är din yrkesroll? 

 

      

 

2. Om inte du vem ansvarar då för vilka bilder som publiceras hos er? 

 

      

  

3. Vilka webbsidor på nätet besöker du dagligen? (Lista de tre främsta eller sätt ett x 

framför Ingen uppfattning) 

1      

2      

3      

Ingen uppfattning   

Egna kommentarer:       

 

4. Läser du tidningar riktade till journalister? 

 

Ja  Nej   Vet ej  

 

Om ja, ange vilka: 

      

 

Ange ditt svar med ett x på fråga 5 på skalan 1-5 där: 

1 inte alls  

2 ibland  

3 vet inte/har ingen uppfattning  

4 ofta 

5 väldigt ofta.  

 

5.  I vilken utsträckning( under en månads tid) använder du dig av bildbyråer till det 

bildmaterial du använder i nyhetsreportage? 

   1.    2.  3.  4.  5.  

 

 

6. Vilka bildbyråer använder du dig av? 
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7. Varför började du köpa bildmaterial från dessa bildbyråer? 

 

Utseendet på hemsidan  

Lågt pris   

Lättillgänglig  

Bra kvalité på bilderna  

Rekommendation  

Väletablerat varumärke  

Annat   

Egna kommentarer:       

 

8. Använder dig du dig kontinuerligt av samma bildbyråer?  

 

Ja      Nej     Vet ej      

 

Om Ja på fråga 8 ange anledning/anledningar till varför du fortsätter vara lojal och 

använda samma bildbyråer? 

 

Bra kvalité på bilderna  

Bra service   

Lågt pris   

Sajtutformning  

Annat   

Egna kommentarer:       

 

9. Vart hittade du de bildbyråer alt. bildbyrå du använder dig av idag? 

      

 

10.  Anser du att bilder till nyheter som köps från bildbyråer generellt sett är dyra? 

 

Ja  Nej  Vet ej  

 

Ange ditt svar med ett x på fråga 12 – 14  på skalan 1-5 där: 

1 inte alls  

2 ibland  

3 vet inte/har ingen uppfattning  

4 ofta 

5 väldigt ofta.  
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11. Om du var först med denna bild, hur mycket skulle du betala/värdera denna bild? 

 

1000-5000   

5000-10 000     

10 000-30 000  

30 000- 60 000   

60 000- 100 000  

100 000 eller mer   

Ingen uppfattning  

 

12. Hur ofta (under en månad) får du tag på en bild som visar en nyhet då den 

inträffar? 

 

   1         2.  3.  4.  5.   

     

 13. Är det ofta tidspress med att få fram bilder till nyhetsreportage? 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

 

14. Hur ofta använder du dig av följande källor vid val av bildmaterial? 

 

Tidningens fotografer   

 

1.     2.  3.  4.  5.  

  

Läsarna  

 

1.     2.  3.  4.  5.  
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Bildbyråer 

 

1.     2.  3.  4.  5.  

 

Andra källor 

 

      1.     2.  3.  4.  5.  

 

15. Varför väljer du dessa källor? 

 

Tidningens fotografer 

 

      

 

Läsarna 

      

 

Bildbyråer 

      

 

Andra källor 

      

 

16. Varför väljer du inte dessa källor? 

 

Tidningens fotografer 

      

 

Läsarna 

      

 

Bildbyråer 

      

 

Andra källor 

      

 

17. Övriga kommentarer: 

      

Glöm ej att spara och bifoga svaren till någon av våra mailadresser: 

Anna Eriksson: eroana04@student.umu.se 

Therese Nilsson: tsenin02@student.umu.se 
Tack för din medverkan! 

mailto:Eroana02@student.umu.se
mailto:tsenin02@student.umu.se
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Bilaga 2 – Mall för telefonsamtal 
Mitt namn är……. och jag ringer från Umeå universitet. Jag är en av två ekonomstudenter 

som just nu skriver c-uppsats om marknadsföring. Vi är intresserade av att veta hur 

journalister väljer bildmaterial till nyhetsreportage. Jag undrar därför om du vill ställa upp och 

svara på några frågor via mail som vi skickar? All information du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt och bara vara synlig för oss två. Vad har du för mailadress? Tack på 

förhand! 
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Bilaga 3 - Introduktionsbrev 
Hej, 

Vi är två ekonomstudenter vid Umeå universitet som just nu skriver c-uppsats i ämnet 

marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som avgör journalister 

val av bildmaterial till nyhetsreportage. Du har slumpmässigt blivit utvald att delta i studien i 

en urvalsram som består av journalister från Sveriges dagstidningar. Alla information som du 

lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och bara vara synlig för oss två. Deltagandet i 

enkätundersökningen är frivillig men vi är väldigt tacksamma om du ville ta dig tid (ca 5 min) 

att svara. Har du frågor eller är intresserad att ta del av resultatet från undersökningen är du 

välkommen att kontakta oss via mail. Vi vill ha dit svar senast 26/4 (torsdag).  För att besvara 

enkäten öppna det bifogade dokumentet! 

Tack på förhand! 

Anna Eriksson eroana04@student.umu.se 

Therese Nilsson tsenin02@student.umu.se  

 

mailto:eroana04@student.umu.se
mailto:tsenin02@student.umu.se
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Bilaga 4- Påminnelsemail 
Hej igen, 

Här kommer en liten påminnelse från Umeå universitet. Ett mail trillade ner i din mailbox för 

några dagar sen med en enkät. Enkäten ingår i vår c-uppsats som riktar sig till journalister, 

börjar det kännas bekant? Med facit i hand vet vi nu att denna enkät inte går att öppna med 

alla datorer vilket naturligtvis inte är bra! Men vi tar nya tag och skickar ut enkäten som pdf- 

fil istället. Det skulle betyda otroligt mycket för oss om du ville ta dig tid (5 min) och svara på 

frågorna i enkäten och sedan faxa oss svaren senast måndag 30 april. 

Faxnumret: 0907867120, mottagare är Anna Eriksson och Therese Nilsson 

Ha en fortsatt trevlig dag, 

Med vänlig hälsning 

Anna och Therese. 
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Bilaga 5- Reliabilitet 
 

Grupp 1 består av de respondenter som svarade först på enkäten och grupp 2 består av de 

respondenter som svarade efter att en påminnelse skickats ut.  

Fråga sex: Vilka bildbyråer använder du dig av (Respondenterna fick möjlighet att ange fler 

alternativ)? 

 

Grupp 1:  Grupp 2: 

83 % Scanpix  68 % Scanpix 

17 % Bortfall 16 % LTF 

  16 % Bortfall 

 

Enligt resultaten är Scanpix den dominerande bildbyrån som respondenterna i båda grupperna 

använder sig av. Det är därför rimligt att anta att vi skulle fått samma svar av de som inte 

svarade på enkäten.  

 

Fråga sju: varför började du köpa bildmaterial från dessa bildbyråer?(Respondenterna fick 

ange fler alternativ) 

 

Grupp 1:  Grupp 2: 

37,5 % Annat: Avtal 80 % Annat; Avtal 

12,5 % Lågt pris 20 % Bortfall 

12,5 % Lättillgänglig 

12,5 % Bra kvalité 

12,5 % Rekommendation 

12,5 % Bortfall 

 

Här ser vi att alternativet annat är den dominerande faktorn i båda grupperna angående varför 

de började köpa bildmaterial från dessa bildbyråer. Den gemensamma nämnaren bland 

respondenterna i båda grupperna är avtal. 

 

Fråga åtta: Varför fortsätter du vara lojal och använda samma bildbyrå? 

 

Grupp 1:  Grupp 2: 

Annat: 40 %  Annat: 68 % 

Bra kvalité: 20 % Bra service: 16 % 

Bra service: 20 % Bortfall: 16 % 

Sajtutformning: 10 % 

Bortfall: 10 % 

 

Det är samma mönster i respondenternas svar i båda grupperna angående varför de fortsätter 

vara lojala där alternativet annat dominerar och det är därför sannolikt att denna fråga skullee 

fått likande svar från de som inte var med i undersökningen. 

 

Fråga femton: Varför väljer du tidningens fotografer som källa till bildmaterial? 

 

Grupp 1:  Grupp 2: 

57 % Arbetsuppgift 50 % Arbetsuppgift 

29 % Kvalitets bilder 33 % Bortfall  

14 % Bortfall 17 % Kvalitets bilder 
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Enligt resultaten väljer majoriteten i båda grupperna tidningens fotografer som källa till 

bildmaterial på grund av att det är deras arbetsuppgift. 

 

Fråga femton: Varför väljer du läsarna som källa till bildmaterial? 

 

Grupp 1: 

Bilder tagna där fotografer ej har möjlighet att vara: 67 % 

Bortfall: 33 % 

 

Grupp 2: 

Bilder tagna där fotografer ej har möjlighet att vara:33 % 

Bortfall: 33 % 

Öka läsarmedverkan: 17 % 

Billigt: 17 % 

 

Vi ser en tendens att respondenterna i båda grupperna väljer läsarna som källa till sitt 

bildmaterial för att de har bilder tagna där fotografer ej haft möjlighet att vara. 

 

Fråga femton: Varför väljer du bildbyråer som källa till bildmaterial? 

 

Grupp 1: 

Ett alternativ då tidningen själv saknar bilder: 67 % 

Bortfall: 33 % 

 

Grupp 2: 

Ett alternativ då tidningen själv saknar bilder: 67 % 

Bortfall: 33 % 

 

Här har respondenterna i båda grupperna svarat exakt samma sak vilket gör att vi kan anta att 

svaren skulle blivit desamma av de som inte var med i undersökningen.  

 

 Fråga sexton: Varför väljer du inte tidningens fotografer som källa till bildmaterial? 

 

Grupp 1:   Grupp 2: 

Bortfall: 66 %  Bortfall: 67 % 

Dålig kvalité: 17 %  Har ej bilden tidningen behöver: 33 % 

Har inga egna fotografer: 17 % 

 

Fråga sexton: Varför väljer du inte läsarna som källa till bildmaterial? 

 

Grupp 1:   Grupp 2: 

Dålig kvalité: 43 %  Bortfall: 83 % 

Bortfall: 43 %  Dålig kvalité: 17 % 

Oklara publiceringsvillkor: 14 % 

 

 

Fråga sexton: Varför väljer du inte bildbyråer som källa till bildmaterial? 

 

Grupp 1:   Grupp 2:    
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Dyrt: 43 %   Bortfall: 50 % 

Bortfall: 43 %  Dyrt: 25 %  

Har ej lokala bilder: 14 %  Har ej lokal bilder: 25 % 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


