
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2008-311

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Statsvetenskapliga fakulteten

Laitos-Institution-Department
Institutionen för kommunikationslära

Tekijä-Författare-Author
Vasama, Erica
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Upprörande bilder : en intervju-undersökning om utrikesjournalister och etiskt kontroversiella bilder.
Oppiaine-Läroämne-Subject
Kommunikationslära
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2008-04-29

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
91 s., 2 liites.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avsikten var att kartlägga vilka olika ideal, normer, villkor och sociala relationer som påverkar en journalist vid beslutet att publicera en
nyhetsbild som kan uppröra mottagaren. Med upprörande bilder avses bilder på människor inblandade i olyckor, katastrofer, konflikter och
liknande händelser som orsakat dem mänskligt lidande eller dödat dem. Bildernas innehåll väcker obehag eller motbjudande känslor hos tittaren.
Jag har intervjuat åtta finländska utrikesjournalister på TV-redaktioner. Bilder är oerhört viktiga i TV-nyheterna och utrikesjournalister arbetar
med krigs- och katastrofbilder så gott som dagligen.
Intervjuerna har analyserats med en vidareutvecklad version av reporterpraktikens kontext, en modell av Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt
som kartlägger vad journalister påverkas av i sitt arbete. Modellen kompletteras med en diskursanalys som ger en inblick i hurudan inställning
journalisterna överlag har till bildetiska frågor.
Journalisterna påverkas i sitt arbete med bilder framför allt av yrkesrelaterade ideal och normer, praktiska arbetsvillkor samt kollegernas åsikter.
Idealen och normerna påverkar snarare som en grundinställning än som praktiska verktyg. Diskussionen på redaktionen samt kollegernas åsikter
formar respondenternas bildval.
Skyldigheten att berätta och att visa världen som den är sågs som viktiga yrkesetiska normer. De låg ändå i vågskålen med medvetenheten om att
man utnyttjar människor i nyhetsförmedlingens namn. Utrikesjournalisterna har dessutom den geografiska distansen att försvara sig med: det är
inte så stor skillnad vad man visar, eftersom de berörda ändå aldrig får veta något.
Journalisterna förhöll sig i princip positivt till etiska överväganden kring bilder. Upprörande bilder uppfattades ändå allmänt inte som ett speciellt
stort problem, eftersom de flesta bilder var enkla att fatta beslut om.
Nedskrivna regler om etiskt kontroversiella frågor saknades inte. Jag efterlyser ändå ett aktivare grepp av redaktionsledningen i form av
principdiskussioner, fortbildning eller en fastställd policy. Detta skulle klargöra redaktionens principer och agera facit för diskussioner kring
enskilda svåra fall. Utformningen och omfattningen kunde anpassas efter redaktionens behov och önskemål.
Den viktigaste litteraturen för avhandlingen var Mats Ekströms och Stig Arne Nohrstedts verk (1994, 1996), Kari Andén-Papadopoulos och
Birgitta Höijers Våldsamma nyheter: perspektiv på dokumentära våldsskildringar i media (1996) samt forskning kring Estoniakatastrofen år 1994
och flodvågskatastrofen i Asien år 2004.
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